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1 WOORD VOORAF 
 

Dit verslag bevat de opzet en de resultaten van acceleratietesten die zijn gerealiseerd tussen september 2018 en 

augustus 2019. 

De acceleratietesten zijn op een voertuig met een indirecte benzine-injectie en een voertuig met een directe 

benzine-injectie uitgevoerd. Het is gekend dat motoren met een directe injectie zuiniger zijn, maar is dit ook zo 

bij acceleratie? Indien mogelijk zal er in de toekomst (2019-2021) worden gemeten op hybridevoertuigen met 

een benzine/elektromotor. Hier moet de elektrische ondersteuning zorgen voor een lager benzineverbruik. Het 

is de bedoeling dat beide energiestromen worden gemeten tijdens acceleratie. 

Bij het elektronisch gaspedaal ofwel E-gas of ook drive by wire genoemd, zijn het gaspedaal en de gasklep 

mechanisch niet meer gekoppeld. De bestuurder geeft zijn wens van acceleratie te kennen via het gaspedaal aan 

de injectiestuurdoos. Deze zorgt dan in samenwerking met andere stuurdozen zoals ABS en cruise control voor 

de sturing van de gasklep die de uiteindelijke acceleratie zal sturen. Een directe sturing van de gasklep is bijgevolg 

niet mogelijk. Daarom zijn er acceleratie-testen ontwikkeld puur op snelheidsprofielen. 

“Loont ecorijden echt?”. Hierover heeft VAB in November 2017 ook een interessant artikel gepubliceerd, zie 

bijlage 9.1. 

Wat is er terug te vinden in de literatuur over het verbruik bij acceleratie? Zijn er wetenschappelijke publicaties? 

Lees hiervoor het hoofdstuk Literatuurstudie. 

De verbruikstesten in dit onderzoek voor verschillende acceleratiewaarden bij verschillende snelheden leveren 

verrassende resultaten op, met als gevolg interessante conclusies in dit verslag.  
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2 LITERATUURSTUDIE 
 

Er bestaan onmetelijk veel discussies over het verbruik i.f.v. acceleratie op internnet, hieronder wordt het 

onderzoeksverslag van een vergelijkbare test onder de loep genomen. 

Dit onderzoek is een zeer praktische benadering van het meten van het verbruik tijdens acceleratie. Het is terug 

te vinden in de databank van EPA1, Zie EPA/AA/CTAB/TA/82-2 Technical Report: The Effects of acceleration rate 

on vehicle exhaust emissions an fuel economy. 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/9100UT75.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=2016%20Thr

u%202020%7C1991%20Thru%201994%7C2011%20Thru%202015%7C1986%20Thru%201990%7C2006%20Thru

%202010%7C1981%20Thru%201985%7C2000%20Thru%202005%7C1976%20Thru%201980%7C1995%20Thru%

201999%7CPrior%20to%201976%7CHardcopy%20Publications&Docs=&Query=effects%20acceleration&Time=

&EndTime=&SearchMethod=2&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QField

Day=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5

C81THRU85%5CTXT%5C00000020%5C9100UT75.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod

=h%7C-

&MaximumDocuments=15&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r85g16/r85g16/x150y150g16/i500&Display=hpfr&

DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyE

ntry=1&SeekPage=x 

De resultaten van deze testen zijn in dit rapport herrekend naar de SI-eenheden en dan samengevat in een tabel. 

De acceleratiemetingen zijn uitgevoerd op wagens van 1980, wel werken deze wagens met een digitale benzine 

injectie en bijhorende regelkringen waardoor deze wel vergelijkbaar zijn met de huidige wagens. Een tabel is als 

voorbeeld opgenomen in bijlage 9.2. 

Er zijn drie acceleratietesten uitgevoerd in drie verschillende snelheidsgebieden. 

1. Van 0 naar 48 km/h  

2. Van 48 naar 96 km/h 

3. Van 0 naar 96 km/h 

Bij de eerste twee snelheidsgebieden is er met verschillende acceleratiewaarden op de testbank gereden (1,34; 

1,79; 2,24 en 2,68 m/s2) en eenmaal met volgas. 

In het derde snelheidsgebied is enkel met volgas op de rollenbank gereden. 

 

FIGUUR 1 VERBRUIKSCIJFERS BIJ ACCELERATIE VAN BENZINEVOERTUIGEN UIT DE JAREN 1980 

Vervolgens zie je de resultaten van deze tabel in een grafiek uitgezet. 

                                                                 
1 Environmental Protection Agency (EPA), het Amerikaanse federale milieuagentschap 

Acceleratie -> VAN 48 NAAR 96 km/u VAN 0 NAAR 96 km/u

(m/s2) 1,34 1,79 2,24 2,68 VOLGAS 1,34 1,79 2,24 VOLGAS

Type wagen

Saab benzine 38,6 47,0 90,5 84,0 58,8 34,6 29,4 23,1 36,8

Volvo benzine 41,3 56,0 61,9 60,3 54,7 27,0 23,3 37,3

(l/100km))

VAN 0 NAAR 48 km/u

https://nl.wikipedia.org/wiki/Environmental_Protection_Agency
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FIGUUR 2 VERBRUIK IN FUNCTIE VAN ACCELERATIE IN DE JAREN TACHTIG 

Volgende trends voor benzinewagens van 1980 vallen op: 

1. Bij hogere snelheden is er een lager benzineverbruik, dat daalt naarmate de acceleratie groter wordt. 

2. Er is een bijzonder hoog verbruik bij lage snelheden en dit stijgt als de acceleratie groter wordt. 

Daaruit volgt: 

Bij een benzinewagen van 1980 is het best de acceleratie toe te laten nemen met stijgende snelheid, 

dus op lage snelheid niet te veel gas te geven en eens boven de 48 km/h wel vlot gas te geven naar 

volgas toe. 

 

Waarschijnlijk zijn de hedendaagse verbruikscijfers bij acceleratie verbeterd t.o.v. de jaren tachtig en negentig. 

Maar zijn de trends zoals in Figuur 2 Verbruik in functie van acceleratie in de jaren tachtig ook bij de hedendaagse 

wagens aanwezig?  

Zijn er hier ook ideale acceleraties te vinden? Zo ja, waarom wordt deze info dan niet gebruikt? 

Deze vragen wil ik kunnen beantwoorden via dit onderzoek. 

Recentere onderzoeken i.v.m. het verbruik bij acceleratie, geven meestal niet het juiste verloop weer tussen 

verbruik en acceleratie; Zo is er het onderzoek “The Impact of Driving Styles on Fuel Consumption” door João C. 

Ferreira, 1524-9050 ©2015 IEEE. 

Op bladzijde 3 van de publicatie staat in de tabel II, recommendation for Eco-Driving: Acceleration: High 

accelerations consume much more fuel. Explanation: Recommendation of acceleration in low gears with the RPM 

below 2,000 for diesel and with the throttle at half position. 
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Bovenstaande aanbeveling is voor dieselmotoren. Voor benzinemotoren is er geen antwoord. Een reden meer 

voor onderzoek naar een antwoord op deze vraag. 

Het onderzoek van Ihab El-Shawarby geeft een interessante benadering van een acceleratietest. Comparative 

field evaluation of vehicle cruise speed and acceleration level impacts on hot stabilized emissions, terug te vinden 

in Transportation Research Part D 10 (2005) 13-30, op www.sciencedirect.com. 

Eerst meet El-Shawarby het verbruik bij verschillende constante snelheden op twee verschillende wegen; 460-

West en 460-East. 

 

FIGUUR 3 OGENBLIKKELIJK VERBRUIK OP VERSCHILLENDE CONSTANTE SNELHEDEN, BRONVERMELDING BOVENAAN. 

Vervolgens zet hij dit ogenblikkelijk verbruik om naar brandstofverbruik in l/km. 

 

FIGUUR 4 BRANDSTOFVERBRUIK BIJ VERSCHILLENDE CONSTANTE SNELHEDEN 

Hier staat de volle lijn “VT-micro” voor een berekend verbruik volgens het VT-Micro model. De vier uitgevoerde 

testen geven een nog extremer verschil. Dus het model is niet 100% juist. Als dit model niet juist is bij constante 

snelheden, dan zal het model waarschijnlijk ook afwijken bij de voorspelling van het verbruik tijdens de 

acceleratietesten. Daarom is het meten van het acceleratieverbruik op de rollentestbank nodig om tot juiste 

waarden te komen. 

 

http://www.sciencedirect.com/


[7] 
 

Dit onderzoek toont aan dat de optimale snelheid voor deze Ford Crown Victoria 4.6 l, V-8 duidelijk 72 km/h is. 

Bij deze snelheid verbruikt deze Ford Crown 6 l/100 km. Dit komt overeen met 6 l/100 km*2392 g/l /100= 144 

g/km 2 . Bij een snelheid van 104 km/h stijgt het verbruik naar 10 l/100 km wat dan al een uitstoot van 239 g/km 

geeft. 

 

Vervolgens voert El-Shawarby acceleratietesten uit met een acceleratiegraad van 40 % (groen), 60 %(blauw) en 

100 % (rood).  

 

FIGUUR 5 GEBRUIKTE SNELHEIDSPROFIELEN DOOR EL-SHAWARBY 

Deze testen geven onderstaand gecumuleerd brandstofverbruik. 

 

FIGUUR 6 GECUMULEERD BRANDSTOFVERBRUIK 

Hieruit blijkt dat een agressieve acceleratie de kleinste hoeveelheid brandstof nodig heeft, dit is logisch daar de 

acceleratieduur kort is, nl. 50 s, bij de milde acceleratie is de duur van de test bijna het dubbele, nl 80 s. Als we 

het verbruik per afstand gaan bekijken, krijgen we een heel ander verhaal. 

 

                                                                 
2 Berekening volgens de officiële site ecoscore.be 
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FIGUUR 7 GECUMULEERD VERBRUIK IN FUNCTIE VAN DE AFSTAND, BRON EL-SHARWABY 

Nu blijkt de milde acceleratie het laagste verbruik te hebben na 1400 m. 

Zeer belangrijk is hierbij op te merken: 

1. Hoe kan je wagens vergelijken op deze basis van 100% acceleratie? Wat bij voertuig X 100% is, is 

mogelijk maar 70% bij een ander voertuig om hetzelfde snelheidsprofiel te bekomen. Mogelijk is de 

acceleratie ook niet haalbaar omdat de motor niet krachtig genoeg is. 

2. De gemiddelde snelheid bij de 3 acceleraties is niet dezelfde, bij de agressieve acceleratie ligt de 

gemiddelde snelheid het hoogst. Dus de nodige energie ligt het hoogst daar de weerstandskracht 

toeneemt met de snelheid. Daardoor zijn deze testen moeilijk onderling te vergelijken. Er is zelfs een 

gedeelte van de tijd dat er aan een constante snelheid wordt gereden, dus dit is geen pure 

acceleratietest. 

Om het acceleratieverbruik goed te kunnen meten, zijn er andere snelheidsprofielen nodig. Hiervoor heb ik een 

referentiekader ontwikkeld dat voldoet aan een aantal criteria. Deze worden in het volgende hoofdstuk 

voorgesteld. 
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3 OPSTELLING ACCELERATIETESTEN, REFERENTIEKADER 

3.1 ACCELERATIETESTEN MET DEZELFDE GEMIDDELDE SNELHEDEN 
 

Om de acceleratietest op de rollen-testbank te kunnen uitvoeren, moeten er snelheidsprofielen worden 

opgesteld.  De gemiddelde snelheid van zo een snelheidsprofiel moet voor de verschillende acceleratiewaarden 

gelijk blijven, dit is een uiterst belangrijk criterium. Het tweede criterium is dat het snelheidsinterval niet te groot 

mag zijn. Enkel onder deze twee voorwaarden is de benodigde energie voor iedere test gelijk. 

De voorziene testwagens beschikken over een handgeschakelde versnellingsbak. Dit maakt dat er per versnelling 

een verschillend snelheidsprofiel is. Tijdens de acceleratietest dient er niet te worden geschakeld omdat de 

reactie van iedere testpiloot verschillend is. Ook de manier van schakelen heeft invloed, zowel de duur als de 

mate van slip tijdens de schakeling. 

Er is door een referentiekader te definiëren, getracht om over een groot deel van het normale gebruik van een 

benzinevoertuig het verbruik bij acceleratie in kaart te brengen. Daarom is er gekozen om verschillende 

acceleraties uit te voeren bij drie snelheidsintervallen, 30 km/h tot 50 km/h, 50 km/h tot 70 km/h en tot slot van 

70 km/h tot 90 km/h.  

De snelheidsprofielen worden geprogrammeerd in de MAHA LPS3000 testbank. De waarde van de acceleratie 

zelf kan niet worden geprogrammeerd, wel de intervallen van de tijden en de snelheden. Hieronder staat een 

voorbeeld van een eerste versie van een snelheidsprofiel. 

 

FIGUUR 8 EERST ONTWERP VAN EEN SNELHEIDSPROFIEL 

Het eerste idee was om het verbruik te meten tussen 60 en 90 km/h. Na de aanloop start de verbruiksmeting. Er 

worden 5 acceleraties uitgevoerd om een voldoende hoeveelheid brandstof te kunnen meten. 

Het ontwerp is dan in de praktijk uitgetest. Om het pure acceleratieverbruik te bepalen met dit snelheidsprofiel 

was er een bijkomende moeilijkheid. Het verbruik bestaat uit twee delen, het verbruik tijdens de acceleratie en 

het verbruik tijdens de stabilisatie. Tijdens de fase van afremming stopt de inspuiting en is er dus geen verbruik. 

Het opzoeken van de overgang tussen afremming en stabilisatie in de testdata was tijdrovend en onnauwkeurig. 

Aanloop 

Acceleratie 1 Afremming 

Stabilisatie 
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Daarom is in de uiteindelijke snelheidsprofielen de stabilisatiefase weg gelaten. Ook het snelheidsverschil was te 

groot en is daarom veranderd naar 70 tot 90 km/h. Om de nauwkeurigheid van meten te verhogen is het aantal 

acceleraties opgedreven naar 2 reeksen van elk 10 acceleraties. 

Tijdens het opmaken van testen moest er ook met enkele beperkingen van de Maha testbank rekening 
worden gehouden. Bij het ingeven van het snelheidsprofielen kunnen er alleen natuurlijke getallen 
worden ingegeven in de tijds-kolom en snelheidskolom. De testen zullen op een bepaalde manier 
moeten worden ingesteld zodat de punten waar de acceleratie beginnen en stoppen op bepaalde 
secondes vallen. Bijvoorbeeld: het einde van een acceleratie kan niet op seconde 23,6 vallen. Deze zal 
dan moeten vallen op seconde 23 of seconde 24.  

Het vanuit stilstand accelereren op de testbank is zeer gevoelig. Wanneer een test van 0 km/h begint, 
is het zeer moeilijk om binnen de toleranties te blijven, hier is de sturing3  van de testbank voor 
verantwoordelijk. Op de openbare weg is het makkelijk om de koppeling van een wagen juist te 
bedienen en rustig te vertrekken, omdat het moment waarop je vertrekt niet zo belangrijk is. Op een 
rollentestbank of dynamometer blijft de wagen stilstaan en verschijnt het te volgen snelheidsprofiel 
voor de ogen van de testpiloot. 

 

FIGUUR 9 TE VOLGEN RIJCYCLUS DOOR DE TESTPILOOT, BLAUWE CIRKEL GEEFT DE OGENBLIKKELIJKE SNELHEID MET TOLERANTIEVELD 

AAN. 

Het is dus is moeilijker om exact te vertrekken en het snelheidsprofiel te volgen. Daarenboven wordt 
de rem van de dynamometer met een zeer kleine vertraging aangestuurd.  

                                                                 
3 De PID- sturing van de rem van de MAHA testbank veroorzaakt een vertraging van de remkrachten 
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Deze kleine vertraging zorgt er echter wel voor dat de wagen bij het wegrijden enkel de weerstand van 
de massatraagheid van de rollen ondervindt en pas iets later de correcte totale weerstandskracht. 
Daarom is er geen snelheidsprofiel dat start vanaf 0 km/h.  

Zoals eerder al vermeldt, er wordt geaccelereerd van 30 km/h naar 50 km/h, van 50 km/h naar 70 
km/h en van 70 km/h naar 90 km/h. Er zijn enkele redenen waarom deze snelheidsgebieden gekozen 
werden:  

- Deze snelheden komen veelvuldig voor in België. Het accelereren vanuit een zone 30 naar 
een zone 50, het accelereren van een bebouwde kom; zone 50 naar 70 en tot slot van 70 naar 
90; zijn de meest voorkomende acceleraties.  

- Het verschil in snelheid mag niet te hoog zijn omdat er in één versnelling moet kunnen 
worden gereden. Hierdoor is de gemiddelde benodigde energie voor alle acceleratietesten 
quasi gelijk, waardoor ze onderling perfect kunnen worden vergeleken. Door een 
snelheidsverschil van 20 km/h in de snelheidsprofielen te gebruiken, kan elke test in dezelfde 
versnelling worden gereden. 

• 30-50 km/h in 2de versnelling 

• 50-70 km/h in 3de versnelling 

• 70-90 km/h in 4de versnelling 

-De acceleratie-waarden moeten van een trage acceleratie van 0,5 m/s2 tot een snelle 
acceleratie van ongeveer 2 m/s2 worden gekozen. Zoals eerder vermeld is het niet mogelijk om 
kommagetallen in te geven onder de tijdskolom bij het maken van een cyclus. De vijf gekozen 
acceleratie-waarden zijn daarom niet gehele getallen. De volgende waarden voor de vijf 
verschillende acceleraties komen uit de berekeningen voor een gekozen Δt:  

𝑎 (
𝑚

𝑠2
) =  

∆𝑣

∆𝑡
 

 

Hier is Δv altijd 20 km/h of beter 5,56 m/s 

Δt (s) a (
𝑚

𝑠2) 

11 0,505 

9 0,617 

6 0,926 

4 1,389 

3 1,8524 
TABEL 1 VIJF TE RIJDEN ACCELERATIES 

De uiteindelijk test begint met een rustige acceleratie naar de beginsnelheid. Dan wordt de 
beginsnelheid 5 seconden aangehouden, zodat er genoeg tijd is om eventueel een laatste correctie te 
doen zodat de wagen zeker op de juiste snelheid en in de juiste versnelling staat.  

                                                                 
4 Bij deze acceleratie is de invloed van de vertraging van de sturing van de rem aanzienlijk 
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Na deze 5 seconden begint het acceleratiegedeelte. De metingen in de resultaten zullen ook vanaf dit 
punt beginnen. Er wordt geaccelereerd naar de eindsnelheid, om vervolgens meteen terug te 

decelereren naar de beginsnelheid. De duur van de acceleratie hangt af van de test, zie Tabel 1 VIJF 

te rijden acceleraties. De deceleratie duurt telkens 3 seconden en heeft een vaste waarde van 1,852 
m/s2. Deze kleine cyclus wordt tien keer na elkaar doorlopen, waarna een gemiddelde wordt genomen 
van de resultaten. De metingen in de resultaten stoppen op het punt waar de eindsnelheid voor de 
laatste keer wordt gehaald.  

 

FIGUUR 10 VOORBEELD VAN DE ACCELERATIETEST 30KM/H – 50KM/H BIJ A=0,505M/S2  

 

 

FIGUUR 11 PRAKTISCH GEREDEN TEST 50 NAAR 70 KM/H MET A= 0.505 M/S2 , 2 MAAL ACHTER ELKAAR 

Het rijden van zo een acceleratietest op de Maha testbank is niet zo simpel. Immers de Maha testbank geeft de 

nodige weerstand zoals de wagen deze op de weg zou ondervinden. Om de invloed van het gedrag van de 

testpiloot te bepalen, is tijdens het onderzoek gewerkt met twee testpiloten op het eerste testvoertuig. De 

resultaten van deze twee testpiloten worden dan ook vergeleken.  

Deze testen geven een duidelijk beeld van het verbruik tijdens de acceleratie. Dit is de doelstelling van dit 

onderzoek. Maar hiermee was ik niet 100 % tevreden. Immers een rit met een voertuig bestaat gelukkig niet 

alleen uit acceleratie en deceleratie.  
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Daarom wou ik ook het verbruik van een combinatie meten; een acceleratie gevolgd door rijden aan een 

constante snelheid. Deze benadering levert zowel aan de constructeur als aan de chauffeur de nodige info op 

om over een bepaalde afstand zo zuinig mogelijk te rijden. 
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3.2 GECOMBINEERD VERBRUIK BIJ EENZELFDE AFSTAND 
 

Bij het bepalen van het gecombineerd verbruik is het uitganspunt, één acceleratie gevolgd door verder rijden 

met de constante snelheid tot een bepaalde afstand. De tijd om deze afstand te rijden is quasi gelijk. De gedachte 

hierbij is de volgende: als de vrije weg varieert van 25 tot 500 m, bij welke acceleratie is het gecombineerd 

verbruik het laagst? Of hoe leg ik een vooraf gekende afstand af om een zo laag mogelijk verbruik te hebben, 

zonder dat de gemiddelde snelheid verschilt of met andere woorden binnen dezelfde tijd. 

 

3.2.1 VERBRUIK BIJ CONSTANTE SNELHEID, CTE V 

 

Daar het verbruik bij acceleratie al gemeten is, volstaat het om het verbruik bij constante snelheid te meten, 

verder afgekort als CTE V. Daarna kan het gecombineerd verbruik worden bepaald. Het verbruik bij constante 

snelheid is op de testbank bepaald door belast aan constante snelheid te rijden gedurende een lange tijd. 

 

FIGUUR 12 VOORBEELD RIJCYCLUS OM HET VERBRUIK BIJ CONSTANTE SNELHEID TE BEPALEN 

De weergegeven cyclus laat toe het verbruik aan verschillende constante snelheden te meten met realistische 

rijweerstanden. De gemeten verbruiken zullen later gecombineerd worden met de acceleratie verbruiken. Deze 

cyclus is gereden met 1 versnelling hoger dan de voorafgaande acceleratie: 

• 30 km/h in 2de versnelling 

• 50 km/h in 3de versnelling 

• 70 km/h in 4de versnelling 

• 90 km/h in 5de versnelling 

 

Hoe de juiste belasting wordt ingesteld door de testbank tijdens het rijden van de acceleratie- en de CTE V- 

rijcycli, volgt in het volgende hoofdstuk. 
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4 INSTELLEN VAN DE ROLLENTESTBANK MAHA 
 

4.1 DE TESTVOERTUIGEN 
 

Er bestaan veel types wagens met een benzinemotor, welke daaruit testen? 

Een bepaalde invoerder was bereid om een aantal testvoertuigen te leveren. Deze testvoertuigen zijn nieuw of 

hadden nog niet veel kilometers gereden. Alle testvoertuigen zijn uitgevoerd met een handgeschakelde 

versnellingsbak. De cilinderinhoud van de motoren is ook gelijk, nl 2.0 liter. Het eerste testvoertuig heeft een 

homologatie van het jaar  2006 en heeft een indirecte benzine-inspuiting. Het tweede testvoertuig heeft een 

homologatie verkregen in juni 2018 en is uitgerust met een directe benzine-inspuiting van de nieuwste 

technologie. De testvoertuigen zijn dus interessant om onderling te vergelijken. 

Voertuig Testvoertuig 1 Testvoertuig 2 

Bouwjaar 2006 2018 

Motor   

 Aantal cilinders 4 4 

 Opstelling In lijn In lijn 

 Luchttoevoer Atmosferisch Atmosferisch 

 Cilinderinhoud (cm3) 1998 1998 

 Injectietype benzinemotor Indirect Direct 

 Hybride N N 

 Vermogen (kW bij tr/min) 118 kW/6700 89 kW/ 6000 

 Koppel (Nm bij tr/min) 188 Nm/5000 207 Nm/2800 

 Elektrische vermogen (kW) / / 

 Elektrisch koppel (Nm) / / 

 Emissienorm Euro Euro 4 Euro 6AG 

 Uitstoot NEDC stad CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 170 
7,5 

 Uitstoot NEDC extra-stad CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 124 
5,4 

 NEDC Gecombineerd CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 141 
6,2 

 WLTP waarde Laag CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 177 
7,8 

 WLTP waarde Medium CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 139 
6,1 

 WLTP waarde Hoog CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 131 
5,8 

 WLTP waarde Extra Hoog CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 160 
7,0 

 WLTP waarde Gecombineerd CO2 (g/km) 
Brandstofverbruik (l/100 km) 

 149 
6,6 

    

Testgewicht voor op rollenbank(kg) 1125 1389 

 

 

  



[16] 
 

Voertuig Testvoertuig 1 Testvoertuig 2 Testvoertuig 3 

Versnellingsbak    

 Type Manueel Manueel  

 Aantal gangen 5 + R 6 + R  

 1ste 3,14 3,36  

 2de 1,89 1,95  

 3de 1,33 1,30  

 4de 1,00 1,029  

 5de 0,81 0,84  

 6de n.v.t. 0,68  

 R -3,76 -3,39  

 Eindoverbrenging 4,10 4,11  

Banden    

 Bandenmaat 205/50R16V 215/60R16 95V  

 Bandomtrek 192 cm 209 cm  
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4.2 IN TE STELLEN WEERSTANDSKRACHT/ REMVERMOGEN PER TESTVOERTUIG 
 

De eigenschappen van het voertuig worden via coëfficiënten ingegeven in de Maha-testbank. Op basis hiervan 

bepaalt de testbank het aan te leggen remvermogen aan de wielen in functie van de snelheid en de acceleratie.  

 

Coëfficiënt A  

Coëfficiënt A is het rolweerstandsvermogen bij 90 km/h. 

𝐴 = 𝜇𝑟 × 𝑚 × 𝑔 × 𝑣 

Waarin: µr= rolweerstandscoëfficiënt van de banden m = voertuigmassa [kg] g = gravitatieversnelling [m/s²] v = 

rijsnelheid [m/s]  

 

Coëfficiënt B  

Coëfficiënt B is het vervormingsvermogen nodig om de banden te laten buigen. De buigkrachtcoëfficiënt of 

buigweerstand is gedefinieerd als het krachtverlies dat zich voordoet bij het buigen van de banden op het 

wegoppervlak, deze hangt af van de snelheid.  

Omdat de vervorming op de rollentestbank met twee rollen anders is, gaat de testbank deze coëfficiënt moeten 

herrekenen. Hiervoor moet een uitboltest op de bank gebeuren en berekent de software het equivalent van de 

coëfficiënt van de wegtest. Meer info hierover is terug te vinden in de scriptie van Wouter Vandenplas 5 

Coëfficiënt C  

Coëfficiënt C is het vermogen nodig om bij 90 km/h door de luchtweerstand te rijden. De luchtweerstandskracht 

FL is evenredig met het oppervlak van het voertuigfront, de luchtdichtheid, het kwadraat van de voertuigsnelheid 

en de weerstandscoëfficiënt Cw. 

𝐹𝐿 =
𝐴 × 𝜌 × 𝐶𝑤 × 𝑣2

2
 

Waarin: ρ = luchtdichtheid, Cw = luchtweerstandscoëfficiënt en A = oppervlakte van het front van het voertuig. 

(hoogte x breedte) en v = rijsnelheid. Bijgevolg is C 

𝐶 = 𝐹𝐿𝑥𝑣 =
𝐴 × 𝜌 × 𝐶𝑤 × 𝑣3

2
 

Bij de huidige wagens staat deze info over het voertuig op het gelijkvormigheidsattest of COC. 

                                                                 
5 Acceleratietesten bij benzinevoertuigen 2018-2019, 3.5 Adaptie van de wegbelasting 
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FIGUUR 13 VOORBEELD VAN GELIJKVORMIGHEIDSATTEST OF COC 

Bij dit voertuig staan deze op het COC onder 47.1.3 belastingscoëfficienten drie waarden; f0 in N, f1 in N/(km/h) 

en f2 in N/(km/h)2.  Deze drie waarden worden respectievelijk vermenigvuldigd met de snelheid (90 km/h of 25 

m/s), met het kwadraat van de snelheid en met de derdemacht van de snelheid om de bovenstaande A-, B- en 

C- coëfficiënten te bekomen. 

Coëfficiënt COC Berekening Coëfficiënt A,B,C voor MAHA 

f0=113,6 N 113,6 x 25 A= 2840 W 

f1= 0,604 N/(km/h) 0,604 x 90 x 25 B= 1359 W 

f2= 0,03620 N/(km/h)2 0,03620 x 90 x 90 x 25 C= 7331 W 
TABEL 2 OMZETTING COC COËFFICIËNTEN NAAR A-, B-, EN C-COËFFICIËNTEN VOOR TESTVOERTUIG2 

Het totaal vermogen is 11,53 kW. Dus testvoertuig2 heeft 11,53 kW nodig om op een vlakke weg op een windstille 

dag 90 km/h te kunnen rijden. De testmassa van dit voertuig is 1389 kg. 

 

Bij de eerste testwagen stonden deze gegevens nog niet in het gelijkvormigheidsattest. De invoerder van het 

voertuig heeft de Coast down testgegevens uit de homologatietest ter beschikking gesteld. Uit deze Coast down 

test of uitboltest kunnen de drie coëfficiënten van het voertuig worden bepaald. Dit gebeurt via een applicatie 

in de software van de Maha testbank. Het is een regressieanalyse van de tweedegraadsfunctie6 

                                                                 
6 Zie scriptie Wouter Vandenplas, Acceleratietesten bij benzinemotoren voor de waarden 
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FIGUUR 14 COASTTEST VAN EERSTE TESTVOERTUIG 

Bijkomende voorwaarden worden opgelegd bij het gebruik van een rollentestbank. 

 

FIGUUR 15 BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR ROLLENTESTBANK 

Coefficiënt  (W) 

A 3164 

B 2127 

C 6030 
TABEL 3 A-, B- EN C- COËFFICIËNT VAN HET EERSTE TESTVOERTUIG 

Hier is het totaal vermogen 11,3 kW. De voertuigmassa van het eerste testvoertuig is 1125 kg. T.o.v. het tweede 

testvoertuig vallen de hogere A- en B-coëfficiënten op. De banden van dit voertuig zijn daar de grootste reden 

voor. De C-coëfficiënt van testvoertuig 1 ligt dan weer lager t.o.v. testvoertuig 2 door zijn kleiner frontaal 

oppervlakte. 
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4.3 VERBRUIKSMETER AIC-1204 
De meting van het verbruik gebeurt met een verbruiksmeter type AIC-1204. Deze verbruiksmeter werkt als 

passieve verdringingspomp en geeft 2000 pulsen per liter. Omdat de verbruiksmeter passief is, is er een drukval 

van maximaal 0,1 bar bij 80 l/h. 

 

FIGUUR 16 EIGENSCHAPPEN AIC 1204 VERBRUIKSMETER 

 

FIGUUR 17 FOTO VAN AIC 1204 VERBRUIKSMETER 

De AIC 1204 flowmeter heeft een toevoer en een afvoer. De meter werkt d.m.v. van een roterende zuiger in een 

kamer.  

 

 

FIGUUR 18 WERKINGSPRINCIPE VAN VERBRUIKSMETER AIC 1204 
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Wanneer de brandstof door de meter begint te lopen, zal de druk binnenin opbouwen waardoor de zuiger zal 

beginnen te draaien. Het volume van de zuigerkamer bedraagt 0,5 ml. Per keer dat de roterende zuiger een 

rotatie maakt, zal er 0,5 ml door de verbruiksmeter zijn gestroomd. Op dit moment zal de verbruiksmeter aan de 

elektrische aansluiting 1 puls-signaal doorsturen. De verbruiksmeter levert 2000 pulsen /l of 1 puls per 0,5ml. De 

aansluiting kan worden geconnecteerd met de MAHA-dynamometer, waardoor het verbruik mee wordt 

opgenomen in de resultaten van de testen.  

De verbruiksmeter heeft een ijkingscertificaat, zie bijlage 9.3.  

 

FIGUUR 19 FOTO VAN MEETOPSTELLING IN EEN TESTVOERTUIG 
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De brandstofsystemen van de testvoertuigen bestaan uit een gestuurde benzinepomp in de brandstoftank, die 

de brandstof naar de brandstofrail pompt zonder dat er retour is. Dit systeem is zeer handig om de AIC Flowmeter 

in te bouwen. Het volstaat de brandstof-meter en -filter na deze pomp te plaatsen voor drukrail of voor de 

hogedrukpomp in geval van een directe inspuiting.  Op de onderkant van de brandstofmeter zelf staat een grote 

pijl, welke wijst in welke richting de brandstof zou moeten stromen.  

 

 

FIGUUR 20 WAAR MEET JE IN HET BRANDSTOFCIRCUIT? 

 

5 RESULTATEN ACCELERATIETESTEN 
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5.1 RESULTATEN VAN DE ACCELERATIETEST VAN TESTVOERTUIG 1 
Testvoertuig 1 heeft een 2.0 l indirect ingespoten benzinemotor. De testen zijn uitgevoerd door twee testpiloten. 

 

TABEL 4 ACCELERATIEVERBRUIK TESTVOERTUIG 1 PER PILOOT 

Grafisch ziet er dit uit per snelheidsgebied als volgt: 

 
FIGUUR 21 ACCELERATIEVERBRUIK 30 - 50 TESTVOERTUIG 1 GEMETEN DOOR 2 TESTPILOTEN 

a t(accel)

(m/s2) (s) AFSTAND totaal verbruikl/100 km AFSTAND totaal verbruikl/100 km AFSTAND totaal verbruikl/100 km

0,505 110 1222,2 0,186 15,2 1833,3 0,239 13,0 2444,4 0,282 11,5

0,617 90 1000,0 0,164 16,4 1500,0 0,218 14,5 2000,0 0,248 12,4

0,926 60 666,7 0,130 19,5 1000,0 0,166 16,6 1333,3 0,184 13,8

1,389 40 444,4 0,104 23,4 666,7 0,136 20,4 888,9 0,156 17,6

1,852 30 333,3 0,095 28,5 500,0 0,121 24,2 666,7 0,142 21,3

0,505 110 1222,2 0,171 14,0 1833,3 0,227 12,4 2444,4 0,274 11,2

0,617 90 1000,0 0,154 15,4 1500,0 0,196 13,1 2000,0 0,238 11,9

0,926 60 666,7 0,128 19,2 1000,0 0,164 16,4 1333,3 0,187 14,0

1,389 40 444,4 0,105 23,6 666,7 0,137 20,6 888,9 0,161 18,1

1,852 30 333,3 0,097 29,1 500,0 0,122 24,4 666,7 0,139 20,9

P

i

l

o
o

t

2

Acceleratieverbruik testvoertuig1 door 2 piloten uitgevoerd

30 TOT 50 KM/U 50 TOT 70 KM/U 70 TOT 90 KM/U

P

i

l

o

o

t

1
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FIGUUR 22 ACCELERATIEVERBRUIK 50-70 TESTVOERTUIG 1 GEMETEN DOOR 2 TESTPILOTEN 

 

 
FIGUUR 23 ACCELERATIEVERBRUIK 70-90 TESTVOERTUIG 1 GEMETEN DOOR 2 TESTPILOTEN 

De afwijking van de verbruiksmeting tussen de twee testpiloten is gering. Er is slechts één meting met een 

afwijking van bijna 10 % bij de acceleratie van 0,617 m/s2 in het snelheidsinterval van 50/70 km/h.  De andere 

afwijking blijven onder de 5 %. 

Hieronder staat het gemiddeld testverbruik van de 2 testpiloten. 
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FIGUUR 24 GEMIDDELD TESTVERBRUIK VAN DE ACCELERATIETESTEN VAN TESTVOERTUIG 1 
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5.2 RESULTATEN VAN DE ACCELERATIETEST VAN TESTVOERTUIG 2 
 

Testvoertuig 2 heeft een 2.0 l direct ingespoten benzinemotor, verder zie eigenschappen onder het eerdere 

hoofdstuk; De testvoertuigen. 

 

FIGUUR 25 ACCELERATIEVERBRUIK TESTVOERTUIG 2 

Opvallend is dat hier geen verschil in verbruik meer is in de laatste twee snelheidsintervallen. 

Beide voertuigen worden vergeleken in onderstaande grafiek. Het verbruik van testvoertuig 1 is in volle lijn 

getekend. Het verbruik van testvoertuig 2 is in stippellijn uitgezet. 

 

FIGUUR 26 ACCELERATIEVERBRUIK VAN TESTVOERTUIG 1 (VOLLE LIJN) & TESTVOERTUIG 2 (STIPPELLIJN) 
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Testvoertuig 2 heeft duidelijk een lager acceleratieverbruik bij de lagere snelheden. Bij het snelheidsinterval 70 

tot 90 is het verschil klein. Maar omdat testvoertuig 2 het meeste weegt heeft deze motor toch een hoger 

rendement of een lager specifiek brandstofverbruik. 

Testvoertuig 2 beschikt dan ook over een zeer moderne direct ingespoten benzinemotor met de mogelijkheid 

om een Atkinson cyclus te draaien. Logisch dat het acceleratieverbruik lager ligt. Toch niet zo logisch daar 

testvoertuig 2 vierentwintig procent meer weegt, bij eenzelfde gewicht zou het verschil nog groter zijn. 

De verbruikscijfers liggen t.o.v. de acceleratietesten van 1980, zie Figuur 1 Verbruikscijfers bij acceleratie van 

benzinevoertuigen uit de jaren 1980, een heel stuk lager. 

Het acceleratieverbruik daalt bij de hogere snelheidsgebieden. Hier is de gemiddelde snelheid hoger, dus ook de 

weerstandskrachten liggen hoger. Dus ook het benodigd vermogen stijgt snel (=hogere Pe). Hoe kan er dan een 

lager verbruik zijn? Dit valt te verklaren vanuit het specifiek brandstofverbruik. Er zal met een beter rendement 

worden geaccelereerd. Belangrijk is het toerentalgebied te kennen waar de motor zijn acceleratietest in aflegt. 
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5.2.1 TOERENTALGEBIED TIJDENS DE ACCELERATIETESTEN 

 

Het specifiek brandstofverbruik verschilt enorm naar gelang het werkpunt van de motor. 

 

FIGUUR 27 VOORBEELD VAN HET VERLOOP VAN HET SPECIFIEK BRANDSTOFVERBRUIK 

Door deze grote verschillen, gaat het verbruik ook enorm kunnen verschillen naar gelang de gekozen versnelling. 

Voor de drie snelheidsintervallen is de versnelling vast gekozen. Er is bewust voor gekozen om het 

motortoerental te laten variëren tussen 2000 en 3300 tr/min. Verder onderzoek kan hier later eventueel nog 

rond gebeuren. 

Ieder testvoertuig heeft de volgende versnelling gebruikt: 

• 30-50 km/h in 2de versnelling 

• 50-70 km/h in 3de versnelling 

• 70-90 km/h in 4de versnelling 

 

Dit levert volgende motortoerentallen op: 

Voertuig Testvoertuig1 Testvoertuig2 

 Versnelling 30 tot 50 km/h 
Motortoereninterval (tr/min) 

Van 2015  
tot 3358 

Van 1915 
tot 3191 

 Versnelling 50 tot 70 km/h 
Motortoereninterval (tr/min) 

Van 2366 
tot 3312 

Van 2131 
tot 2983 

 Versnelling 70 tot 90 km/h 
Motortoereninterval(tr/min) 

Van 2490  
tot 3202  

Van 2361  
tot 3036 
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TABEL 5 VARIATIE VAN HET MOTORTOERENTAL PER TESTVOERTUIG 

De variatie in toerental neemt af bij de hogere snelheidsintervallen, logisch daar de overbrengingsverhouding 

kleiner wordt en het snelheidsverschil 20 km/h blijft. 

Voor testvoertuig 1 is het specifiek brandstofverbruik berekend voor het snelheidsinterval van 30 naar 50 km/h. 

Dit levert volgend resultaat. 

 

FIGUUR 28 SPECIFIEK BRANDSTOFVERBRUIK TESTVOERTUIG 1 IN SNELHEIDSGEBIED 30 TOT 50 KM/H 

Het specifieke brandstofverbruik verandert van bijna 500 gr/kWh tot 330 gr/kWh. Bij 0.505 m/s2 was de 

weerstandskracht 715 N wat overeenkomt met een belasting van 8 kW. Bij 1.85 m/s2 was de weerstandskracht 

2055 N of het vermogen dan 23 kW. Dit is een bijna driemaal hoger belasting en dus een driemaal hogere 

effectieve druk pe van in Figuur 27.  

Bij testvoertuig 2 valt het lagere specifiek brandstofverbruik op. Het is het gevolg van het betere rendement van 

de motor. 
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FIGUUR 29 SPECIFIEK VERBRUIK EN RENDEMENT TESTVOERTUIG 2 
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6 VERBRUIK BIJ CONSTANTE SNELHEID 
 

Volgende resultaten zijn gemeten. 

 

FIGUUR 30 VERBRUIK TESVOERTUIG1 EN 2 BIJ CONSTANTE SNELHEDEN 

Hier is er een enorm verschil. Testvoertuig 2 scoort merkelijk beter dan testvoertuig 1. Bij deze test is de belasting 

om bijvoorbeeld 50 km/h te rijden niet groot. Testvoertuig 2 zal hier zijn Atkinson cyclus kunnen draaien en 

daardoor zulke lage verbruikscijfers kunnen behalen. 
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7 HET GECOMBINEERD VERBRUIK IN FUNCTIE VAN DE AFSTAND 
 

De resultaten bevatten een grootte hoeveelheid cijfers. Daarom is enkel het gecombineerd verbruik bij een 

acceleratie van: 

 0,505 m/s2 in een groene volle lijn getekend 

 0,926 m/s2 in een blauwe lijn getekend 

 1,852 m/s2 in een rode lijn getekend 

De lijn die het laagste ligt bij een bepaalde afstand geeft de beste acceleratie voor die afstand. Dus als de vrije 

weg die een voertuig kan rijden gekend is, kan de ideale acceleratie voor het voertuig worden ingesteld. 

Testvoertuig 2 toont dit heel mooi aan daar dit voertuig lage verbruiken heeft bij constante snelheden. 
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7.1 HET GECOMBINEERD VERBRUIK VAN TESTVOERTUIG 1 
 

7.1.1 EÉN ACCELERATIE 30-50 KM/H EN DAN TEGEN 50 KM/H IN DERDE VERSNELLING VERDER RIJDEN. 
 

 

FIGUUR 31 GECOMBINEERD VERBRUIK 30 50 TESTVOERTUIG 1 

De keuze van de beste acceleratie hangt duidelijk af van de vrije weg die het voertuig voor zich heeft. Onder de 

75 meter is een lage acceleratie het best, boven de 100 m is een snelle acceleratie beter. 
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7.1.2 EÉN ACCELERATIE 50-70 KM/H EN DAN TEGEN 70 KM/H IN VIERDE VERSNELLING VERDER RIJDEN. 

 

FIGUUR 32 GECOMBINEERD VERBRUIK 50 70 TESTVOERTUIG 1 

Ten opzichte van de 30-50 grafiek, wordt hier pas voordeel gehaald uit de snelle acceleratie na 150 m. Onder de 

125 m ligt de acceleratie best laag. 
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7.1.3 EÉN ACCELERATIE 70-90 KM/H EN DAN TEGEN 90 KM/H IN VIJFDE VERSNELLING VERDER RIJDEN. 

 

 

FIGUUR 33 GECOMBINEERD VERBRUIK 70 90 TESTVOERTUIG 1 
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7.2 HET GECOMBINEERD VERBRUIK VAN TESTVOERTUIG 2 
 

7.2.1 EÉN ACCELERATIE 30-50 KM/H EN DAN TEGEN 50 KM/H IN DERDE VERSNELLING VERDER RIJDEN. 
 

 

FIGUUR 34 GECOMBINEERD VERBRUIK 30 50 TESTVOERTUIG 2 

 

Hier is het verloop gelijkaardig aan dit van testvoertuig 1. 
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7.2.2 EÉN ACCELERATIE 50-70 KM/H EN DAN TEGEN 70 KM/H IN VIERDE VERSNELLING VERDER RIJDEN. 

 

 

Figuur 35 Gecombineerd verbruik 50 70 testvoertuig 2 

 

Ook hier is de conclusie na 125 m: 

1. Bij de snelle acceleratie (rood) het verbruik gedaald naar 11 l/100 km 

2. Bij de trage acceleratie 0,505 m/s2 (groen) is de acceleratie nog bezig aan 11 l/100 km 

Na 175 m: 

1. Bij de snelle acceleratie is het gecombineerd verbruik nog 8,5 l/100 km 

2. Bij de trage acceleratie is de acceleratiefase net afgelopen en is het verbruik nog 11 l/100 km 

Na 500 m: 

1. Bij de snelle acceleratie is het verbruik gedaald tot bijna 6 l/100 km 

2. Bij de trage acceleratie is het verbruik nog 6,6 l/100 km 

Bij elke 500 m een stoplicht, betekent dit een meerverbruik van 10% door de trage acceleratie.  

De conclusie is dat de tijdsintervallen tussen de stoplichten moet zodanig geregeld moet zijn dat het verkeer aan 

constante snelheid kan doorstromen. 
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7.2.3 EÉN ACCELERATIE 70-90 KM/H EN DAN TEGEN 90 KM/H IN VIJFDE VERSNELLING VERDER RIJDEN. 

 

FIGUUR 36 GECOMBINEERD VERBRUIK 70 NAAR 90 KM/H TESTVOERTUIG 2 
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8 EINDCONCLUSIE 
 

Eén jaar is kort, het is een cliché, maar dit is zeker het geval. Deze metingen dienen volgend academiejaar op de 

nieuwe MAHA MSR 1000 Powerdyno Single Roller Dynamometer testbank opnieuw te worden uitgevoerd. De 

eerst gebruikte verbruiksmeter moest een nieuwe ijking hebben. Er is een nieuwe aangekocht met een 

ijkingcertificaat. 

Bij acceleratie is er een stijgend verbruik/100 km bij toename van de grootte van de acceleratie. Door een hoger 

rendement bij de hogere snelheidsintervallen (70 naar 90 km/h) is er een lager verbruik/100 km ten opzichte van 

de lagere snelheidsintervallen (30 naar 50 km/h). 

Het verbruik bij constante snelheid vertoont een optimum rond 70 km/h. Deze snelheid zou zoveel mogelijk 

moeten kunnen aangehouden worden. 

Bij het gecombineerd verbruik valt te concluderen dat vanaf een bepaalde afstand de snelle acceleratie het 

laagste verbruik/100 km geeft. 

 

Snelheidsinterval (km/h) Testvoertuig1 Testvoertuig2 

30 tot 50 100 m 80 m 

50 tot 70 150 m 125 m 

70 tot 90 175 m 175 m 
TABEL 6 MINIMALE AFSTAND OM DAARNA HET LAAGSTE VERBRUIK TE HEBBEN MET DE ACCELERATIE VAN 1,8 M/S2 

Deze laatste bevinding van het gecombineerd verbruik kan input geven aan slimme trajectsystemen die de vrije 

weg kunnen voorspellen. Ideaal is dat er over een minimaal traject van 500 m kan gekeken worden naar 

toekomstige hindernissen zoals, rode verkeerslichten, snelheidsbeperkingen, voorliggers, bochten, helling of 

afdaling ….. 

Ideaal werk voor AI of voor de rijinstructeurs. 
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9 BIJLAGEN 
 

9.1 BIJLAGE 1; ARTIKEL VAB MAGAZINE, NOVEMBER 2017  “LOONT ECORIJDEN ECHT?” 
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9.2 BIJLAGE 2 VOORBEELD VERBRUIKSTABELLEN DOOR EPA GEMETEN IN 1983 
 

 

FIGUUR 37 VOORBEELD VAN ACCELERATIETESTEN IN SNELHEIDSPROFIEL 0 TOT 30 MPH (MILES PER UUR) 
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9.3 BIJLAGE 3 IJKING-CERTIFICAAT VERBRUIKSMETER 
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intellectuele eigendomsrechten van derden. De auteur heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande 

kennisgeving te verwijzen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die 

ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie. 

Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan de Onderzoeksgroep Autotechnologie Thomas More 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. 

 


