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Hybride rijden kan ook anders

Toekomst voor het vliegwiel?
In de discussie over alternatieve aandrijvingen gaat het bijna uitsluitend over hybrides, range 

extenders en volledig elektrische auto’s. Maar er is nog een mogelijkheid: het vliegwiel. Bij het 

Engelse Flybrid Automotive geloven ze er heilig in. Sterker nog, een auto met vliegwiel kan 

volgens Flybrid in de toekomst minder kooldioxide uitstoten dan een elektrische auto.

Het idee van een vliegwiel om (rem)energie op te 
slaan is niet nieuw. Universiteiten en onderzoeks-
instituten beproefden dat idee meer dan eens. 
Volvo experimenteerde er al mee in de jaren 80, 
destijds met een stalen exemplaar van 128 kilo 
en een doorsnede van 41 centimeter. Het was 
gemonteerd in een Volvo 240. 
Nadien werd het stil rondom deze vorm van 
aandrijfhulp. Pas in 2011 pakte Volvo de draad 
weer op. De Zweden hebben bij de ontwikkeling 
van de S60 bodemplaat al rekening gehouden 
met het vliegwiel: ze hebben in de kofferbak 
ruimte gecreëerd voor dit ondersteunend stukje 
aandrijftechniek.

Forse besparingen aangetoond
Het vliegwiel zelf is nu gemaakt van koolstofvezel, 
heeft een diameter van twintig centimeter en 

weegt maar zes kilo. Tijdens afremmen wordt de 
verbrandingsmotor van de S60 uitgeschakeld. 
Het vliegwiel wordt dan op gang gebracht, of 
gehouden. Bij het optrekken zijn er twee opties: 
alleen gebruik maken van het vliegwiel, of de 
kracht gebruiken als aanvulling op die van de 
verbrandingsmotor. In een praktijktest die Volvo 
heeft uitgevoerd, werd met dit systeem een 
brandstofbesparing van 25% bereikt. Dat is met 
een vliegwiel dat een vermogen kan afgeven van 
60 kW en een imposant koppel van 1.800 Nm. 
Volvo noemt nog als pluspunten het lage gewicht 
per kW, de lange levensduur, en het feit dat de 
capaciteit van een vliegwiel in de loop der tijd niet 
afneemt. Dit in tegenstelling tot de opslagcapaci-
teit van een accupakket.
Ook Jaguar ontdekte deze aandrijfhulp. Het merk 
heeft testen uitgevoerd met een XF 3.0D. Die 

heeft met het in totaal 65 kilo zware vliegwiel-
systeem een 22,9% lager verbruik gekregen. 
De benodigde tijd om van 50 naar 120 km/h te 
accelereren, werd 15% korter.
De vliegwieltechniek heeft een aantal voordelen 
ten opzichte van elektrische tractie en plug-in 
hybrides. Zo is er geen infrastructuur nodig voor 
laadpalen, en zijn er geen veiligheidsrisico’s met 
betrekking tot hoogspanning. Verder kan een 
vliegwiel in korte tijd veel energie opslaan en 
weer afstaan. Accu’s kunnen dat (nog) niet, su-
percondensatoren zouden dat wel kunnen. Het is 
nodig om veel remenergie terug te winnen, want 
remmanoeuvres duren maar kort.

Geen permanente energieopslag
Het vliegwielsysteem kent ook een onontkoom-
baar nadeel. Ondanks dat het Flybrid-vliegwiel in 

Flybrid koppelde het vliegwiel in eerste instantie aan een 
continu variabele transmissie. Nogal omvangrijk, met een 
toroïdale transmissie links, en het vliegwiel rechts op de foto.
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een luchtledige ruimte draait, in speciale lagers 
met een lage wrijvingsweerstand, staat het als ge-
volg van draaiweerstand na vijftien minuten stil. 
Een elektrische auto of hybride houdt zijn energie 
(accuspanning) daarentegen lang vast.
Een vol ‘opgeladen’ vliegwiel draait met een 
toerental van ruim 60.000 t/min. Het vermogen is 
volgens Flybrid voldoende om een auto 800 me-
ter te laten rijden met een snelheid van 50 km/h. 
Volgens de fabrikant heeft de vliegwieltechniek, 
naast de al genoemde pluspunten, nog een aantal 
voordelen ten opzichte van hybrides. 
Om te beginnen is het een stuk goedkoper. 
Flybrid schat in dat een vliegwielsysteem maar 
één derde kost van een hybridesysteem. Verder 
is een vliegwielset, met een massa van rond 
de 65 kilo, circa 80% lichter dan de combinatie 
van elektromotor(en) en het accupakket in een 
hybridevoertuig. Tot slot neemt de vliegwieltech-
niek veel minder ruimte in beslag. Reden voor 

Flybrid om hard te werken aan geoptimaliseerde 
systemen en aandacht van de auto-industrie te 
trekken.

Race-ervaring
Flybrid heeft met zijn vliegwieltechniek al veel 
ervaring opgedaan in de racewereld. Hun KERS 
(Kinetic Energy Recovery System) wordt onder 
meer toegepast in racewagens uit de Le Mans 
Series, en in de Formule 1. Daarin was het vlieg-
wiel eerst verbonden aan een elektrohydraulisch 
geregelde continu variabele transmissie. Dat 
systeem is opgevolgd door een compactere versie 
die werkt met twee onafhankelijk van elkaar te 
bedienen koppelingen en een tandwielstelsel. Die 
koppelingen kiezen de meest gunstige tand- 
wieloverbrenging. Het vermogen van dit type 
vliegwiel is, conform de regelgeving in deze race-
klasse, begrensd op 60 kW.
Dit jaar heeft Flybrid weer een aantal modificaties 
aangebracht aan het systeem. Zo is de ‘dry sump’ 
smering vaarwel gezegd. Volgens Doug Cross 
(technisch directeur van Flybrid) waren het aparte 
oliereservoir en de oliepomp zwaarder dan de 
oplossing met oliecarter waar nu voor is gekozen. 
Ook de hydraulische aansturing is verplaatst. 
Hij zit niet meer los aan het systeem, maar is 
geïntegreerd. ‘Dat vergemakkelijkt de inbouw in 
verschillende typen voertuigen’ zegt Doug Cross.
Op de Engine Expo in 2013 liet het bedrijf zijn 

meest krachtige vliegwiel zien. Dat is goed voor 
200 kW, draait maximaal 60.000 t/min en weegt 37 
kilo. Verder heeft de nieuwe generatie vliegwielen 
drie versnellingen, waarbij drie natte platenkop-
pelingen voor een soepele overgang tijdens het 
schakelen zorgen. Zo kunnen opname en afgifte 
van energie worden geregeld, en niet alleen aan of 
uit worden gezet.
Inmiddels is ook deze versie alweer gemodificeerd. 
Aan de achterzijde van de unit is het tandwielstel-
sel gewijzigd. De tot nu toe toegepaste opstelling 
bleek minder geschikt voor hoge vermogens. De 
belasting op de tanden van het tussentandwiel 

Aan het formaat is goed te zien dat dit nog een oudere generatie Flybrid-vliegwielsysteem is dat 
Volvo op proef gebruikt.

De tandwielset is gewijzigd en kan nu 330 kW aan. De oranje 
tandwielen vormen de schakel tussen motor en vliegwiel. 
De platenkoppeling aan het bovenste oranje tandwiel vangt 
pieken in koppelverloop op die kunnen ontstaan bij een blok-
kerend wiel, of torsie in de aandrijflijn. Het middelste kleine 
blauwe tandwiel zit vast aan het vliegwiel. Het tandwiel links 
boven geeft vermogen af aan de aandrijflijn.

Volvo gebruikt in de S60 nog de versie van het Flybrid-vliegwiel 
met cvt en dry sump smering en uitwendig gemonteerde 
hydraulica. De groene leiding zuigt de olie uit het cvt-carter, 
de oranje stuurt de olie onder druk naar het filter. Via de rode 
leiding gaat de hete olie naar de oliekoeler om vervolgens via 
de blauwe weer naar de cvt te worden gestuurd.

Eind 2012 stapte Flybrid over op een lichter systeem met een oliecarter in plaats van dry sump 
smering. Hier een systeem voor een LMP1 langeafstandracer.
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Het systeem van de Porsche GT3 R. Elektromotoren in de vooras 
wekken tijdens afremmen stroom op die het accuvliegwiel tot 
zo’n 40.000 r/min laat versnellen. Tijdens accelereren zet het 
vliegwiel de opgeslagen energie weer om in stroom voor de 
elektromotoren.
1. Hoog volt elektronica.
2. Portaal as met twee elektromotoren.
3. Hoog volt kabel.
4. Vliegwielaccu. 
5. Hoog volt elektronica.

Doorsnede van de Porsche vliegwielgenerator, waarin de rotor 
tevens als vliegwiel dient.
1. Rotor
2. Stator
3. Hoog volt elektronica

werd te groot. De nieuw ontworpen tandwielset 
kan vermogens tot 330 kW aan.

Veel terug te winnen
Flybrid wil nog verder gaan met het vliegwiel, 
en ook Volvo ziet er kennelijk wat in. De Zweden 
hebben namelijk berekeningen gemaakt voor een 
goedkoper vliegwiel dat niet is ontworpen om het 
vermogen op te peppen, maar om het verbruik 
te verlagen. Daarvoor wordt een vijf kilo zwaar 
vliegwiel gebruikt, dat zorgt voor 15 kW vermogen 
en 600 Nm extra trekkracht. Het zou bedoeld zijn 
voor de kleinere Volvo’s.
Volvo heeft tijdens de onderzoeken naar de 
mogelijkheden van een vliegwiel een overzicht 
gemaakt van de diverse rijcycli die er in de wereld 
bestaan. Daaruit blijkt dat een vliegwiel het meest 
effectief is in stadsverkeer. Als we de twee uiterste 
meetcycli nemen, wordt dat duidelijk. Bij de US 
Highway test gaat slechts 13% van de energie 
verloren tijdens vaart verminderen en remmen. 
De New York City test laat het andere uiterste 
zien: in die cyclus gaat maar liefst 77% verloren. 
Als je daar een groot deel van kunt opvangen en 
hergebruiken met een vliegwiel, dan kun je dus 
echt wat besparen. Tijdens de Europese NEDC-test 
verdwijnt overigens altijd nog 37% remenergie in 
het niets als je het niet regenereert.

Naar 50 g/km uitstoot?
Volgens Flybrid kan de uitstoot van CO2 met 
gebruikmaking van het vliegwiel in de toekomst 
onder die van een elektrische auto komen. 
Daarbij wordt uitgegaan van de 86 gram CO2 per 
kilometer die volgens de geleerden gemiddeld 
nodig is om in Europa elektriciteit op te wekken. 
Voor China (met weinig efficiënte kolencentrales) 
schijnt dat cijfer, als we Fiats voormalig technisch 
directeur Harald Wester (nu Maserati-chef ) mogen 
geloven, zelfs op 191 gram te liggen.
Flybrid verwacht dat in 2015 de uitstoot van een 
120 kW verbrandingsmotor in combinatie met een 

15 kW vliegwiel op 130 gram CO2 per kilometer 
kan komen. Voor 2025 wordt gegokt op 70 gram. 
Uiteindelijk wordt de verhouding tussen beide 
vermogens omgekeerd. Het vliegwiel zal rond 
het jaar 2040 zeker 100 kW leveren en de 900 cm3 
grote verbrandingsmotor waar Flybrid aan denkt, 
nog maar 30 kW. De verwachte uitstoot is dan 
slechts 50 gram CO2 per kilometer.

Multifunctioneel
Het vliegwiel wordt volgens Flybrid ook multi-
functioneler. Dankzij het toegenomen vermogen 
wordt de vliegwielactieradius groter. Het vliegwiel 
kan worden gebruikt om de motor te starten, de 
auto op snelheid te brengen, of om in combi-
natie met het motorvermogen de prestaties te 
verhogen. Het opladen van het vliegwiel kan zoals 
gebruikelijk tijdens vaart verminderen en remmen, 
maar het vliegwiel kan ook door de verbrandings-
motor op gang worden gebracht. Uiteraard kan de 
auto ook nog steeds uitsluitend op de verbran-
dingsmotor rijden. 
Een vliegwiel kan ook goede diensten bewijzen in 
elektrische hybride-auto’s. Porsche gaf daar een 
voorproefje van in zijn 911 GT3 R racer met vlieg-
wielaccu. Bij de recentere 918 RSR studie heeft 
Porsche gebruik gemaakt van de ervaringen die 
zijn opgedaan met de puur voor racedoeleinden 
ontwikkelde GT3 R. Die laatste had een totaalver-
mogen van 473 kW, de 918 heeft 564 kW. Zijn V8 
met directe injectie is goed voor 414 kW bij 10.300 

t/min en twee elektromotoren voegen daar elk 
nog eens 75 kW aan toe.
Het systeem is in principe gemaakt voor de racerij, 
en kan in korte tijd veel energie opnemen en weer 
afstaan. Het vliegwiel is bij deze Porsches niet ver-
bonden aan een verbrandingsmotor of aangedre-
ven as, maar aan een generator. Die voedt direct 
de elektromotoren als het ‘opgeladen’ vliegwiel 
aan de generator wordt gekoppeld. Maar het is 
ook niet denkbeeldig dat, voor gewoon dagelijks 
gebruik, het vliegwiel zijn opgeslagen energie via 
de generator gedoseerd afstaat aan een accupak-
ket. Dan heb je dus toch een permanente opslag 
voor remenergie.
Een beetje omslachtig, als je vanaf de geremde 
wielen eerst het vliegwiel hebt, dan een genera-
tor en daarna de accu. Dus nog meer gewicht en 
omvang dan een gewone hybride. Maar wel het 
voordeel dat een vliegwiel veel meer remenergie 
kan opnemen dan nu met alleen een generator en 
accu mogelijk is.
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