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Enrico Lammers

Moleculen met 130 km/uur
Eén van de meest in het oog springende maatregelen van het demissionaire kabinet is de verhoging
van de maximum snelheid van 120 naar 130 km/uur. Is dit een weloverwogen, onderbouwde keuze
geweest van minister Schultz? Een lichtvoetige toepassing van het vak procestechnologie.
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Moleculen en auto’s
Neem een leiding met een diameter D en een lengte L
en een hoop moleculen aan één kant van de leiding. De
gas- of vloeistofmoleculen zullen door de leiding gaan
stromen met een bepaalde snelheid, die afhangt van de
weerstand. Een lange, dunne leiding heeft meer weerstand dan een korte leiding met een grote diameter. De
moleculen op de hoop botsen tegen elkaar en oefenen
een bepaalde druk uit: hoe meer moleculen in dezelfde
ruimte, hoe hoger de druk. Aan de andere kant van de
leiding is de druk lager. We hebben dus een drukverschil. Als het drukverschil twee maal zo groot wordt,
gaan de moleculen er 1,4 keer zo snel doorheen:

de…). De maximum snelheid zou dus 120 km/uur x 1,4
= 170 km/uur moeten worden.
Beetje voorzichtig dus mevrouw Schultz om slechts
naar 130 km/uur te gaan!

Een voortreffelijk milieu
Laten we voor de zekerheid ook nog even naar andere
zaken kijken: “Milieu” bijvoorbeeld.
De motor van de auto moet de luchtweerstand en de
wrijvingsweerstand op de weg kunnen overbruggen.
Het vermogen dat hiervoor nodig is gaat omhoog met
de derde macht van de snelheid.

Bij een snelheidsverhoging van 120 naar 130 km/uur
neemt het benodigde motorvermogen dus toe meteen
factor 1,3 (circa 30%). Het brandstofverbruik zal ongeveer met dezelfde factor toenemen en daarmee ook de
CO2 uitstoot. De toename in snelheid van 120 naar 130
km/h (is 8%) geeft een verhoging van het brandstofverbruik en CO2 uitstoot van 30%.
Tenslotte nog de remweg: Die neemt kwadratisch toe
van circa 100 meter naar 115 meter (15%).

Even terug naar de snelweg
Neem: de A16 tussen Moerdijk en Breda. De lengte en
de breedte van de weg liggen vast.
De moleculen vervangen we door auto’s en we vervangen: “Er is druk” door “Het is druk”. Dan wordt de
situatie vergelijkbaar met de stroming van een gas of
vloeistof door een leiding.

Moleculen versus automobilisten
In het geval van stroming door de leiding wordt de
volledige leiding benut. De moleculen doen gewoon
wat ze moeten doen: Zo snel en efficiënt mogelijk van
de ene naar de ander kant van de leiding stromen.
Gedroeg de doorsnee automobilist zich maar net zo: het
volledig benutten van de capaciteit van de weg. Rechts
inhalen (zoals in de VS) zou het al aardig in de richting
brengen van de moleculen door een leiding.

Wat bespaart het eigenlijk aan tijd?

Als het in de spits twee keer zo druk is, moet het verkeer dus 1,4 (40%) keer sneller gaan rijden om geen
files te veroorzaken. (De beslissing om in eerste instantie de maximum snelheid van een aantal wegen bij
Amsterdam en Rotterdam te verlagen van 100 naar 80
km/uur om files te voorkomen was dus een verkeer-
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Zo’n beetje de grootste afstand in Nederland is van
Maastricht naar Groningen en bedraagt 346 km. Stel
dat je over dit hele traject continu 130 in plaats van
120 km/uur mag
rijden (Ik zeg al:
stél dat…). Je bent
dan maar liefst 12
minuten eerder in
Groningen (of Maastricht). Tel uit je
winst… ●

