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1.. WAT IS EEN WATERMOTOR?
INLEIDING
De watermotor ofwel de multi-fuel processor is uitgevonden door Paul Pantone, deze motor is ook
bekend als GEET-processor (Global Environmental Energy Technology) is eigenlijk een motor die
theoretisch 75 % op water en 25 % op een brandstof kan draaien. Er bestaan reeds protoptypes
die op 50 % water draaien. Paul Pantone is zeer recent overleden: op 15 december 2015.
Het GEET principe voor verbrandingsmotoren tot 20 pk is voor iedereen beschikbaar. Iedereen
kan het namaken met spullen uit de doe-het-zelf-zaak. De motor kan naast benzine vele
alternatieve koolstofhoudende vloeistoffen verwerken zoals ruwe olie, afgewerkte motorolie,
enzovoort. De uitstoot is super zuiver en bevat o a zuurstof! Als je het niet gelooft kun je zelf
een motor met het Geet-principe nabouwen. Op internet zijn beschrijvingen beschikbaar die
precies uitleggen hoe dat moet.
Een antwoord op de problemen van luchtvervuiling.
Paul Pantone was sinds 1979 verbeten bezig met het onderzoek naar een propere motor, het was
zijn passie.
Eerst dacht hij de uitlaat te wassen en de uitlaatgassen door een watervolume te sturen, maar dat
was niet afdoende.
Daarna slaagde hij erin om de stoom en dit vuile uitlaatgas te recycleren naar een proper syngas.
Hij gebruikt een combinatie van vele technieken tezamen, o a van pyrolyse en plasma.
Vier jaar deed hij erover met meer dan 350 testen alvorens een eerste apparaat succesvol uit te
testen. Hij noemde het toen de 'Pantone carburator'.
Het duurde twaalf jaar voordat hij echt begreep waarom dat zo goed functioneerde. Hij besefte
toen dat deze uitvinding, bedoeld voor het welzijn van de aarde, een 'gave was van de Hemel'.
In zijn zoektocht had hij heel wat financiële problemen.
Om vooruitgang te boeken en sneller te produceren, zou het nodig
geweest zijn om de controle van de technologie in de handen te laten van
groepen die gericht zijn op winst, maar deze optie werd steeds geweigerd
door Pantone. Deze fundamentele houding vertraagde echter de
wereldwijde uitrol van deze uitvinding.
Paul en Molley Pantone hadden een droom: (vrij vertaald)
"De mensen moeten kunnen leven in een wereld in vrede, die niet
gedomineerd wordt door foute technische ontwikkelingen, waardoor de
vervuiling van de bodem, het water, de lucht ons naar de grenzen van de
zelfvernietiging bracht, het is onze wens dat mensen elkaar helpen om te
leven in overvloed"
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DE VERBAZINGWEKKENDE VOORDELEN
De watermotor, ook PMC-GEET genoemd, is een antwoord op de problematiek van luchtvervuiling
van de planeet en dit dankzij een gemakkelijke en snelle aanpassing van de verbrandingsmotoren.
De voordelen van de PMC-GEET:
1. De uitstoot: 99 % gezuiverd
Alle voertuigen die momenteel in circulatie zijn kan men aanpassen zodat ze tot 99% van de
vervuilende uitstoot elimineren en dit ongeacht de gebruikte brandstof.
2. Minder lawaai
Een motor met de PMC-GEET is minder lawaaierig als de anderen. Ten tijde van de proeven
hoort men enkel het lawaai van de machine aangedreven door de motor. (Dit is een
aantrekkelijke mogelijkheid voor stille grasmaaiers en stille WKK's).
3. Langere levensduur van de motor
De levensduur van de getransformeerde motoren met PMC-GEET wordt 10 X verhoogd in
vergelijking met de traditionele motoren waarin de koolstofdeeltjes fungeren als zand op de
delen van de motor. De explosie in een traditionele motor springt aan de ene kant naar de
andere op de bovenkant van de zuiger wat leidt tot ongelijke druk, wrijving en slijtage. Op een
motor aangepast om een PMC-GEET, is er een gelijkmatige druk aan de bovenkant van de
cilinder.
Het eerste prototype gebouwd door Pantone deed 7000 uur, terwijl het traditionele equivalent
slechts 700 uur presteerde.
4. Hoger rendement
De verhoogde effectiviteit van PMC-GEET komt door het feit dat de homogene gasvormige
brandstof in de motor nagenoeg 100% verbrandt. In de traditionele motor wordt slechts een
deel van de brandstof nuttig verbruikten veel energie wordt omgezet in warmte. Om deze
redenen heeft een motor aangepast aan de PMC-GEET een verhoogd rendement van meer
dan 200%. Bijvoorbeeld de aangepaste Ford Chevy "verbruikte maar 5,6 liter op 100 km in
vergelijking met de 16,8 liter klassiek. Het verbruik valt dus terug op één derde.
5. Weinig warmteverlies dank zij endothermie
Endothermie is een reactie die warmte absorbeert in plaats van het vrijgeven ervan. Dit
systeem zet de warmte van de uitlaat om in een hogere energie-inhoud van de brandstof. De
uitlaat is daardoor minder warm.

HOE WERKT DE WATERMOTOR?
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De werking van het Geet principe is als volgt.
Eerst moet de motor met een klassieke brandstof opstarten en na 5 à 10 minuten, als de motor
warm is, wordt overgeschakeld naar de alternatieve brandstof. De hete uitlaatgassen van de motor
worden door de Geet-processor geleid naar een tweede brandstof waar de motor op draait.
Dat kan water zijn gemengd met een brandstof zoals plantenolie, ruwe olie en andere
koolstofhoudende vloeistoffen.
Door de hitte verdampt het mengsel van water en brandstof.

De verdampte brandstof wordt naar een pijp geleid die in de uitlaat is gemonteerd. Een pijp in een
pijp dus. Doordat beide stromingen in de pijpen tegengesteld aan elkaar zijn treedt het
tegenstroom effect op. Dit effect zorgt ervoor dat de alternatieve brandstof een elektrische lading
krijgt; de brandstof wordt magnetisch. De brandstof gaat dan over in de 4e aggregatietoestand,
plasma. (Naast vloeibare, gasvormige of vaste vorm kan elke molecuul een 4e toestand beleven;
de plasma-toestand.)
Plasma, een moeilijk te begrijpen fenomeen
Men kan het verschijnsel dat optreedt in de GEET processor als gecontroleerde bliksem
beschrijven. Als in de natuur massa's van warme en koude lucht in botsing komen tijdens het
verplaatsen in de tegengestelde richting, komt een elektrische ontlading vrij die we bliksem
noemen.
Het hangt ervan af of de luchtmassa een geleidbaarheid heeft die correspondeert met het type
ontlading: radiale of in de lengterichting. Veel lozingen van deze soort zijn niet zichtbaar voor ons,
anderen worden versterkt door vocht en hebben een uitstraling als een gekleurd licht.
Wanneer het elektromagnetische veld zowel radiaal als longitudinaal optreedt (spiraalvormig), dan
heeft het plasma het maximale effect.
In de natuur, kan de bliksem temperaturen halen tot 32.000 ° C en 1 miljard volt geven. Het is op
dit principe van auto-gegenereerde plasma dat de GEET processor werkt.
De componenten van de GEET-processor zetten de totaliteit van de warmte om in een plasma dat
het magneetveld en de elektronenstroom verhoogd.
Het plasma vormt een stabiel autonoom magnetisch veld. In de inwendige buis kruist het
magnetisch veld de brandstofdampen die zich hierdoor transformeren in synthetisch gas rijk
aan waterstof.
De plasmalading is zo sterk dat het reactievat sterk gemagnetiseerd wordt. Het zal metalen
voorwerpen aantrekken die eraan zullen vastplakken en nog heel moeilijk kunnen los gemaakt
worden.
Elke film of videoband gelegen op ongeveer een meter van het reactievat wordt overbelicht of
definitief gewist. Niet-magnetiseerbare metalen en glas werden ook gemagnetiseerd met een GEET
processor. Er zijn ook andere mogelijke gevolgen: bijvoorbeeld het verlies van de magnetische
codes van kredietkaarten.
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DE TEGENWERKING WAS HEEL GROOT
In 1976 is de Geet-processor uitgevonden. De olie-industrie is er al 35 jaar succesvol in geslaagd
het Geet-principe te onthouden aan de burgers. Wie zich verdiept in het verhaal over de Geet
processor zal ontdekken dat we geen energieprobleem hebben. We hebben een politiek probleem.
In het jaar 2000 werd Paul Pantone vele miljoenen dollars aangeboden om zijn rechten te
verkopen. Paul werd bedreigd dat er ernstige gevolgen voor zijn toekomst zouden zijn indien hij
hun voorstel niet aanvaardde. Hij weigerde, Paul’s voorwaarde was dat de uitvinding zou toegepast
worden om de mensen te helpen.
Paul werd voor de rechtbank gesleept en werd aangevoerd dat hij krankzinnig was voor het
afwijzen van een aanbod voor een dergelijke grote som geld.
Paul werd uiteindelijk in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst en werd onder druk gezet om te
proberen hem te dwingen zijn patent af te staan.
Paul Pantone werd aan de kant geschoven door een reeks van bizarre juridische manoeuvres door
machtige en corrupte samenzweerders. Hij werd verondersteld incompetent te zijn voor het
beweren dat men een auto kan laten rijden op brandstof met voornamelijk water. Never mind de
meer dan 200 GEET apparaten in de VS die momenteel op voornamelijk water lopen.
Paul leed verschrikkelijk onder de vervolging van een machtige politieke machine, vastbesloten om
hem te laten “verdwijnen”. Hij had geen geld voor een effectieve juridische verdediging.
Paul Pantone wist dat hij nooit meer in staat zou zijn om zijn vinding op de markt te brengen, dus
maakte hij wat doe het zelf plannen om uw eigen motoren aan te passen.
Die tegenwerkling was te verwachten
Een motor die slechts een derde brandstof verbruikt zou de olieprijs volledig in mekaar doen
storten.
Een systeem dat de levensduur van een motor met factor 10 verlengt zou de massaproductie van
steeds meer nieuwe auto's ondergraven.
In mei 2009, na 3,5 jaar verplicht verblijf in een psychiatrische inrichting, is Paul Pantone vrij
gekomen, dank zij een geldinzameling van medestanders. Nadat een advocatenkantoor was
aangesteld was Paul snel weer een vrij man. (maar wel met gezondheidsproblemen wegens o a
chemische behandeling)
Hij is het fysiek nooit echt te boven gekomen en overleed 6 jaar later op 15 december 2015.
Een 'mismeesterde' uitvinding
Paul Pantone heeft met zijn verbeten enthousiasme heel wat verwachtingen geschapen en dat
leidde tot ontgoochelde mensen.
Het systeem staat technisch en commercieel nog niet op punt want een werkingsgarantie en
gegarandeerd rendement is een absolute voorwaarde om iets op de markt te kunnen brengen .
Al die schrik voor mensen die de uitvinding zouden 'stelen' heeft geleid naar een foute strategie:
een chaos aan licenties bij mensen die het systeem technisch niet kunnen valoriseren, laat staan
om het te commercialiseren. Hiervoor heb je gespecialiseerde wetenschappers en bekwame
managers nodig.
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2.. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
EMPIRISCH
Het onderzoek met betrekking tot de PMC-GEET was empirisch. (Pantone vergeleek het met deze
van Edison: de gloeilamp). Het eerste werkende prototype was reeds lang ontwikkeld voor de
technische analyse werd gedaan. Plasma onderzoek is een vrij nieuw gebied van de reguliere
wetenschap.
De technologie in de GEET brandstofprocessor is een combinatie van de meest fundamentele
wetenschappelijke principes, waarvan de meeste in de normale wetten van de thermodynamica
vallen.
Probleem: we weten wel dat het werkt dank zij de vele prototypes, maar hoe het werkt is niet
altijd zo duidelijk.
Bij de voorstelling aan de wetenschappers krijgt men dikwijls als reactie: "Onmogelijk"
Dr. Grant Wood die werkte met GEET heeft het over de 'atypische' PMC-GEET.
Claude Bernard - 1878 - 1913
“Wanneer een gebeurtenis , waar men op stuit , niet in overeenstemming is met de heersende
theorie , moet men deze gebeurtenis accepteren en de theorie verwerpen , ook wanneer deze
theorie algemeen aanvaard wordt en door bekende wetenschappers ondersteund.”
De 70 fenomenen die in dit systeem optreden zijn alle in afzonderlijke wetenschappelijke
literatuur te vinden, maar die gelijktijdigheid en de combinatie zijn uniek.

PLASMA
De GEET brandstof processor is een zelf-inducerende plasma generator.
Simpel gezegd: de uitlaatwarmte wordt overgedragen aan de binnenkomende brandstof, die in een
vacuümomgeving een configuratie verschaft die de splitsing mogelijk maakt van de moleculen.
Het fenomeen dat in en rond de GEET Fuel Processor optreedt, kan het best omschreven worden
als gecontroleerde bliksem. Als massa's van koude en warme lucht botsen, creëert dat een
elektrische ontlading. De specifieke grootte van de massa bepaalt het type en de hoeveelheid van
de ontlading.
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Het kan een bliksemschicht zijn, ofwel massa's die geleidend zijn in een radiaal type zoals een bal
van energie. Vele ontladingen van deze aard zijn zo klein dat ze niet zichtbaar voor het menselijk
oog. Anderen worden versterkt door waterdamp waardoor ze zichtbaar zijn in een energieveld van
gekleurd licht.
Wanneer het elektromagnetische veld spiraalvormig en uitgebalanceerd is, wordt een maximale
efficiëntie van het veld bewerkstelligd. Dit gebeurt in de GEET brandstof processor met zelf
genererend plasma. Met het zelf opgewekte magneetveld heeft men geen problemen met
willekeurige Plasma clusters, gezien elke molecule een constante potentiële bijdrage levert aan de
vraag en de vraag stuurt het veld dat zichzelf stabiliseert binnen een specifieke verhouding.
De GEET brandstofprocessor kan vrijwel alle gegenereerde warmte in het plasma overdragen, die
verder het elektromagnetisch veld stabiliseert.

In tegenstelling tot de meeste plasmageneratoren wordt er geen druk uitgeoefend op de brandstof,
men werkt met een vacuüm. Door het toevoeren van de brandstof in de plasmakamer in een
vacuüm en door een longitudinale, natuurlijke expansie, veroorzaakt een zelf opgewekte radiale
reactie een energie die elektronen creëert in een plasma. Daarna wordt het Plasma
"gehomogeniseerd" met atmosferische lucht, waardoor het in een evenwichtig syngas genereert.
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De GEET Plasma genereert verschillende "elektrische" velden tegelijk, waarvan sommige in
tegengestelde richting en die worden beïnvloed door het gravitatieveld van de aarde.
Op het hoogtepunt van het magnetisch veld meet men een snelheid van 800 km/uur en een
temperatuur van 500 °C.
Op dat moment vallen de moleculen uiteen en komt waterstof (H2) vrij. Hierbij is het van belang
dat de vrijgekomen zuurstof gebonden wordt met koolstof (CO) zodat een stabiel syngas ontstaat.
Ervaringen kunnen uitgewisseld worden op info@geet.com.

Met het juiste team van open minded wetenschappers, moet deze technologie gemakkelijk te
begrijpen zijn gezien er al prototypes bestaan.
De uitvinder nodigde wetenschappers uit uit alle hoeken van het land, om te helpen bij het
opstellen van een redelijke theorie of formule waarom de uitvinding werkt.
Hij vond zeer weinig bereidwilligen.
Een wetenschapper, Dr Andreas Kurt Richter, was een ganse week te gast bij de uitvinders.
In een brief, gedateerd op 3 juli 1995, schreef Dr. Richter:
"Ik ben een adviseur van Paul Pantone in de zoektocht naar de wetenschappelijke en technische
uitleg over de werking van dit apparaat. Volgens mijn huidige kennis zou het niet werken en ik zou
het niet geloofd hebben had ik het niet gezien met mijn eigen ogen. Het is mijn mening dat de heer
Paul W. Pantone een geweldige uitvinding heeft gedaan met een ongehoorde potentie "
Er werden talrijke testen gedaan zoals bvb in de Lawrence Livermore Laboratories, Southwest
Research Laboratories universiteiten, enz.,
Het was moeilijk om dit gedaan te krijgen. Eerst moet je hen te overtuigen dat het werkt, en dan
heb je een hoop geld nodig. Vele laboratoria hebben aangegeven dat het testen een verspilling
van geld en tijd zou zijn. De meesten begrijpen dit apparaat niet.
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DE THEORIE VAN PYROLYSE, PLASMA EN ENDOHERMIE
WAT IS PLASMA
In de natuurkunde wordt onder plasma een fase verstaan
waarin de deeltjes van een gasvormige stof in meer of
mindere mate geïoniseerd zijn. Vaak wordt plasma de

vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar
en gas.
In de normale gasfase bevat elk atoom een gelijk aantal
positief en negatief geladen deeltjes. De positieve lading
bevindt zich in de kern en de negatief geladen elektronen
eromheen maken het geheel neutraal. Bij plasma zijn
sommige atomen door temperatuursverhoging of andere
toegevoegde energievormen een of meer elektronen
kwijtgeraakt. De losgeslagen elektronen bewegen zich vrij
door de ruimte en de achtergebleven kern (met de
overgebleven elektronen) heet dan geïoniseerd. Wanneer
voldoende atomen geïoniseerd zijn om het elektrische
karakter van het gas merkbaar te veranderen, spreekt
men van plasma. Deze aggregatietoestand wordt ook wel
gasontlading genoemd en komt zeer veel voor in de
natuur
Plasmavergassing is een techniek die sinds 2000 bestaat om afval om te zetten naar
met behulp van een plasmatoorts.

synthesegas

WAT IS PYROLYSE ?
Pyrolyse (Oudgrieks: uit elkaar halen met vuur) ook wel kraken genoemd, is een proces waarbij
organisch materiaal wordt ontleed door het te verhitten tot hoge temperaturen (200 - 900 °C)
zonder dat er zuurstof bij kan komen, waardoor grote moleculen worden afgebroken tot kleinere.
Dit in tegenstelling tot verbranding, die wel met aanwezigheid en verbruik van zuurstof plaatsvindt.
Bij zuurstofhoudend materiaal, zoals hout, kunnen desondanks toch verbrandingsprocessen
plaatsvinden.

Voorbeelden van pyrolyse zijn cokesproductie, houtskoolproductie en houtvergassing. Bij deze
processen ontstaan gas en teer als nevenproduct. Ook het kraken van aardolie is een
pyrolyseproces.
Kraken is een scheikundige techniek die vooral gebruikt wordt bij de verwerking van
aardolieproducten. Bij deze techniek worden grotere organische moleculen omgevormd tot
moleculen met een lager moleculair gewicht of tot moleculen die betere eigenschappen hebben met
betrekking tot de verbranding.
Aandachtspunt: Pyrolyse is niet geschikt voor het splitsen van water in waterstof en zuurstof,
daarvoor is er ionisatie en een magnetische veld nodig.

9
WAT IS ENDOTHERMIE ?
Een endotherm proces is in de thermodynamica een natuurlijk proces waarbij de materie die het
proces ondergaat warmte opneemt uit de omgeving. Voorbeelden van endotherme processen zijn
het smelten van waterijs, het oplossen van kaliumchloride in water, of het proces van fotosynthese
in planten.
Tijdens een endotherm proces worden deeltjes in een nieuwe toestand gebracht, waarbij ze meer
energie bezitten. De gemiddelde energieinhoud van deze deeltjes wordt 'enthalpie' genoemd.
Tijdens een endotherm proces neemt de enthalpie toe. Ondertussen wordt warmte aan de
omgeving onttrokken. Tijdens een endotherm proces zal de temperatuur van de directe omgeving
dalen.
Na de endothermische reactie heeft een brandstof dus een hoger energieniveau omdat het de
warmte-energie heeft opgeslorpt.
Smelten
In smeltend ijs gaan watermoleculen van een geordend kristalrooster, waarin ze niet vrij kunnen
rond bewegen, over naar een ongeordende toestand waarin ze vrij langs elkaar kunnen bewegen.
De energie van de moleculen neemt daarom toe. Zolang het smelten gaande is, zal daarvoor
energie aan de omgeving onttrokken moeten worden. Wanneer ijs verhit wordt, zal de temperatuur
toenemen tot het smeltpunt bereikt wordt (dit is rond zeeniveau ongeveer bij 0°C). Daarna blijft de
temperatuur gelijk tot al het ijs gesmolten is. Dit is omdat alle extra warmte-energie geabsorbeerd
wordt bij het overgaan van de deeltjes van de vaste naar de vloeibare toestand.
Verdampen
Ook verdamping is een endotherm proces. De deeltjes gaan over van de vloeibare naar de
gasvormige aggregatietoestand, waarin ze zich op veel grotere afstand van elkaar bevinden en met
grotere vrijheid kunnen bewegen. Bij het verhitten van water bijvoorbeeld zal wanneer het
kookpunt bereikt is de temperatuur niet verder toenemen tot al het water verdampt is. Dit is
omdat de toegevoegde energie geabsorbeerd wordt door de watermoleculen en de stoom.
Chemische reacties
Bij het vormen van een chemische verbinding wordt energie afgestaan: de enthalpie neemt af. Om
een verbinding te verbreken is energie nodig: de enthalpie neemt toe. Als voor het verbreken van
chemische verbindingen (uiteenvallen van moleculen) energie moet toegevoegd worden, is sprake
van een endotherme reactie.
Ontledingsreacties, reacties waarbij kleinere moleculen uit grotere ontstaan, zijn meestal
endotherm van aard. Kraken van aardolie in raffinaderijen is bijvoorbeeld een endotermische
reactie.
De enthalpie van de reactieproducten zal na een endotherme reactie hoger zijn dan voor de
reactie. Voor elke omkeerbare endotherme reactie geldt dat het omgekeerde proces een
exotherme reactie is.
Bij een verbrandingsproces (bvb.ontploffingsmotor) zien we dat toevoeging van zuurstof hitte
veroorzaakt en bij het afsplitsen van zuurstof ontstaat afkoeling (bvb.Geet reactor), dus een
enthalpiereactie.
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EXPERIMENTEN, PRESENTATIES EN REACTIES
In 1983, werden de kleine motorfabrikanten benaderd in een poging om technische ondersteuning
krijgen.
Briggs en Stratton was het enige bedrijf dat bereid was om een deze technologie verder uit te
werken, ze wilden een eerste motor commercialiseren.
In 1987 werd er getest in Wawatosa, Wisconsin en liep deze motor, aangesloten op hun eigen
testbanken. Deze testen werden uitgevoerd op ruwe olie, benzine en stookolie, gemengd met
water. Ze wisten dat de motor werkte maar controversieel zou zijn en men suggereerde dat men
het beter in de derde wereld landen zou proberen.
Een presentatie werd gemaakt voor Mike Striskl, verantwoordelijk voor nieuwe technologieën bij de
afdeling Transport van de New Jersey. Kevin Britton (distributeur voor New Jersey) en Mike en
Faith Holler hadden hun Tecumseh motor van 10 CV gemoderniseerd met de PMC- GEET.
De resultaten in de uitlaatgassen waren niet te geloven.
Het mengsel was samengesteld uit benzine, terpentine, water, diesel, versleten motorolie.
Niettemin, waren er uitstekende resultaten in de uitstoot:
0,00% van de koolmonoxide (CO),
0,00% van de kooldioxide (CO2) en
koolwaterstof 12 ppm. (CH4, C2H6, C3H8, C5N10)
Ruwe olie als brandstof gaf een uitlaat die schoner was dan de omgevingslucht!
Metingen van koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen waren bijna onbestaande.
Een andere demonstratie werd twee weken later uitgevoerd. En daar waren er tevens gezanten
aanwezig van het ministerie van vervoer, wetenschappers, mensen van VEPA en leger.
De presentatie was even succesvol, voor de eerste keer met een diesel motor:
GAS
Koolwaterstoffen
Koolmonoxide
Kooldioxide
Oxygenata
Geoxideerde
stukstof

Resultaten in PPM
77
0,13
12,5
2,6
1322

Limiet in PPM
525
5,63
N/A
N/A
3427

Een ander voorbeeld met een klassieke benzinemotor gaf een resultaat van 11 ppm
koolwaterstoffen in plaats van 999 ppm.
Vele getuigen spraken zelfs over een 'voorjaargeur' vrijgegeven door de uitlaat!
Deze presentaties met GEET heeft vele deuren geopend, wat het mogelijk maakte om zijn
onderzoek te versnellen en sneller het stadium van de productie te bereiken.
Mexico-stad, helaas bekend om zijn hoog vervuilingsniveau, is geïnteresseerd om de technologie
van PMC-GEET toe te passen voor het verwerken van enorme hoeveelheden giftig afval, vooral
afvalolie vermengd met water afkomstig van raffinage. Met deze technologie is het mogelijk om
deze schadelijke stoffen om te zetten, elektriciteit te produceren en ondertussen de reservoirs te
ledigen zonder vervuiling van de lucht.
De financiële impact van de sanering van een dergelijk programma is aanzienlijk.
De Mexicaanse regering, die al sinds jaren het hoofd moet bieden aan een tekort aan stroom in
Mexico City, heeft nu projecten voor de PMC-GEET. Zo zou de economie en de luchtkwaliteit
verbeteren, bovendien zou het de werkloosheid ten goede komen.
Er zijn ook andere toepassingen voor de PMC-GEET, o.a. voor de productie van elektriciteit, de
ontzilting van zeewater, voor alle installaties die giftige koolstofrijke vloeistof produceren, voor het
vermijden van gevaarlijk en duur transport.
Toepassing op de oude motoren van voertuigen
Oude en versleten motoren verbruiken veel olie en hebben een zwarte rook.
Metingen werden uitgevoerd volgens de normen van Utah. Op oude VW Kevers van 1969, werd de
autonomie verhoogd met 50 tot 80%.
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Het verbruik ligt doorgaans tussen de 8,4 en 10,7 liter. Na de verbouwing was dat nog maar 4,7
liter. De emissie van koolwaterstoffen verminderde met 99 %.
De oude benzinemotor had emissies van 2400 ppm koolwaterstoffen, daarna nog 11 ppm.
Alle brandstofinjectiemotoren kunnen in principe aangepast worden, het enige probleem is de
aanwezigheid van de gegevensverwerking in de auto. (computerprogrammas)
De aanpassing van de diesels is vrij eenvoudig.
Hoewel het toepassingsgebied erg groot is, heeft de wereldwijde afbouw van giftig afval voor Paul
Pantone de grootste prioriteit.
Dit kan in een redelijk korte tijd worden bewerkstelligd door het installeren elektronisch gestuurde
regelcomponenten.

GEET (Global Environmental Energy Technology), werd opgericht als een holding voor deze
technologie. Octrooiaanvragen zijn ingediend voor de VS en het buitenland. De GEET Business
Trust is uitsluitend toegelaten als de enige vergunningverlenende instantie van de technologie.
Aangezien deze technologie werd gepubliceerd in de Exotic Research Report en gezien de
daaropvolgende demonstratie op de New Energy Symposium in Denver, hebben vele
ontwikkelingen plaatsgevonden.
Elektrische generatoren
Testen met kleine generatoren waren succesrijk.
Andere grotere modellen worden overwogen, met
leveringstermijnen 6-9 weken, onder hen:
o 7,2 kW 120/240 V generator met waterkoeling
o 12 kw diesel Isuzu, generator van 12 kw met
directe aandrijving
o 20 kw Pakket Standby V-4 Ford industriële
generator
Een WKK van 12 kW is in principe voldoende om een
woning van elektrciteit te voorzien.
Paul Pantone demonstreert één van zijn prototypes

Op youtube

Interview met Paul Pantone
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ath9fodgVw
Toelichting door Paul Pantone
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hjLqFSlHWcs
Diverse betrouwbare voorbeelden van het GEET-systeem
https://www.youtube.com/watch?v=qtuwIMysSMo
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BESPREKING DOOR C. P. KOUROPOULOS
Bron: http://rexresearch.com/pantone/pantone.htm#demyst
Analyse van het GEET-systeem
De uitlaat bestaat meestal uit het volgende:
1 - Lucht, enigszins uitgeput in zuurstof
2 - Koolstofdioxide
3 - Koolstof- en stikstof monoxyde
4 - Waterdamp
5 - Onverbrande vluchtige benzine
6 - Deeltjes van zwaardere koolwaterstoffen, smeerolie en roet
1.. De verdampingfase in de bubbler
De uitlaat borrelt door het water + brandstof, (benzine, zware benzine of alcohol mengbare glycol,
etc). De diepte van het water verhoogt de druk.
Samen met roetdeeltjes, zware koolwaterstoffen en onverbrande brandstof wordt kooldioxide
oplost in het water zolang het water niet verzadigd is. Om de hoeveelheid opgeloste kooldioxide te
verhogen, moet de druk maximaal zijn.
2.. Het syngas bevat
o CO, NO, O2 en H2 moleculen, deze resulteren uit de vermindering van stoom op het hete
buitenoppervlak.
o Magnecules
o Sommige methaan uit katalytische omzetting van kooldioxide en waterstof of uit biomass
o Gerecycleerde onverbrande brandstof.
o Verdampte brandstof uit de bubbler.
o Minder CO2 dan bij de originele uitlaat, ten minste tot het water verzadigd raakt in de meest
eenvoudige apparaten. Dit wijst op het belang van het verhogen van de druk in de bubbler.
Meer waterstofgas kan worden verkregen uit het CO via water-gassplitsing, dat plaatsvindt op
ongeveer 130°C.
CO + H2O → CO2 + H2 + 40.4 kJ/mol
Hierbij wordt het zuurstofatoom vanuit het water gebruikt om koolmonoxide om te vormen naar
kooldioxide, waarbij diwaterstof vrijkomt.
Positief
o De onverbrande brandstof en de koolwaterstoffen worden gerecycled
o De onverbrande CO en NO worden gerecycleerd
o De toegenomen energie die vrijkomt bij het gebruik van magnecules
o De mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan goedkope brandstoffen
o Opgeloste CO2 omgezet in zuurstof en biomassa en vervolgens deze in methaan en waterstof
in verscheidene stadia of in carbonaten en waterstof.
Negatief:
o De bewering dat het draait op 80% water en 20% van de brandstof is onvoldoende
onderzocht.
o De oxidatie van het metaal in de pijpen, vooral op het binnenoppervlak van de buitenbuis en
de effectieve levensduur,
o Het oplossen van CO2 vastgehouden in het water gebeurt vooral tijdens de eerste tien minuten
na het opstarten, meer onderzoek is gewenst inzake de C02-uitstuit bij langere draaitijden
Voorgestelde verbeteringen
o Verhogen van de druk bij de bubbler zodat een maximale hoeveelheid kooldioxide oplost.
o Spiraalvormige stroming stimuleren van de uitlaatgassen.
o Het gebruik van zeer zuiver ijzer of aluminium met een hoge magnetische permeabiliteit en
verzadiging voor de binnenste staaf.
o De temperatuur van centrale ijzeren staaf moet minder zijn dan 150 ° C (de Curie temperatuur
MagneGas), de omringende katalytische buis is best op 200 ° C (dat converteert
koolstofdioxyde en waterstof in water en methaan) De buitenpijp heeft nog hogere
temperaturen nodig. Daarom is het beter om deze buis te isoleren.
o Het isoleren van de buitenbuis zal ook het akoestisch comfort verbeteren.
o De waterdruk verhogen in de bubbler zal de absorptie van CO2 verhogen.
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3.. DE ZELFBOUW KIT
De GEET plasma fuel processor kit is nu in productie en wordt te koop aangeboden.

De kit is ontworpen voor doe-het-zelvers om zelf
motoren aan te passen in de grootorde van 1 tot 16 PK.
Met deze kit zou de brandstofefficiëntie met ten minste
30 procent verhogen. Met deze kit worden ook de
inbouwplannen geleverd.
Het materiaal bestaat uit roestvrij staal en uit goede
bron weten we dat deze kits daardoor niet goed werken.
Men kan dus beter een deskundige raadplegen die bij
Paul Pantone de nodige cursussen gevolgd heeft.

Contact

GEET International Institute Website


op de officiële GEET website kan je heel wat informatie en
video's vinden: geetinternational.com

BOUW ZELF JE GEET-PROCESSOR ?
In zeer veel landen zijn enthousiaststellingen aan de slag
gegaan met dit GEET systeem. Met wisselend succes evenwel.
Het is niet zo simpel als het eruit ziet en de regeling der
kleppen vergt heel wat inzicht in de wetten van de
thermodynamica. Zonder ondersteuning is het eigenlijk niet
mogelijk om het systeem optimaal aan het werk te krijgen. En
dan nog heeft men nog zelf de automatisatie uit te vinden. Wat
als de bubbler leeg is , hoe automatisch vullen ? Het is
allemaal technisch goed mogelijk maar vergt toch wel wat
technisch inzicht en kunde.

De magneetstroom van John Bedini op de werkbank van Eco Lodge(ic) Technologies;

Een dot wc-papier op de opening van de uitlaat toont dat
zolang de motor op benzine draait, er (logisch natuurlijk) een
stinkende en zwarte walm uit komt die zijn sporen duidelijk op
het papier achterlaat.
Zodra de motor echter op het mengsel water/benzine draait,
blijft de prop papier volkomen schoon en ruikt naar… wc
papier.
In principe kunnen alle koolstofhoudende vloeistoffen in de bubbler gegooid worden: benzine,
diesel, afgewerkte olie, accuzuur, vloeibare zeep, etc.
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Ervaringen met het bouwen van een Geet motor
Over het waterverbruik van de GEET processor.
Men heeft gemerkt dat een kleine motor (tot 20 pk) minder water
verbruikt dat in eerste instantie gedacht. De motor stopte met
draaien zodra de benzine op was. Er bleef elke keer (veel) water
achter in de bubbler.
Dit heeft o.a. te maken met de verschillende
verdampingstemperatuur van water en de brandstof. Bij een sterk
vacuüm zal de verdampingstemperatuur van water dalen.
Na bestudering van de Franse GEET motoren - voornamelijk op
dieselmotoren toegepast - bleek dat een GEET dieselmotor ongeveer
tussen de 0.25 en 1.5 liter water per 100 km verbruikt. Dit is
afhankelijk van cilinderinhoud van de dieselmotor.
Een stationaire motor van 6.5 pk en een cilinderinhoud van 200 CC
die slechts een kleine hoeveelheid benzine in de bubbler heeft en daarom slechts korte tijd draaien,
zal nooit zoveel water gebruiken dan een 2 liter dieselmoto
Op het ogenblik is het oorspronkelijke enthousiasme wat geluwd en heeft men ingezien dat de
afstelling van dit systeem niet zo simpel is. De vraag naar meer wetenschappelijk onderzoek en
naar een optimale afstelling en de automatisering ervan komt steeds weer naar voor bij alle doe het -zelvers.
In Frankrijk bestaat er al een paar jaar behoorlijk wat aandacht voor de GEET Fuel Processor van
Pantone en men rijdt er al een zenvental mee. Bekijk de volgende website
http://pagesperso-orange.fr/quanthommesuite/RealPMCPantone.htm

VIDEO'S OP YOUTUBE
Paul heeft geprobeerd om alles wat GEET is op youtube te laten verwijderen. Dus alles wat je vind is
niet altijd de echte GEET-toepassing. Ook heeft hij bij het openbaren van de gratis plans de meest
verouderde versie vrij gegeven...
Er zijn heel wat amateurfilmpjes te zien op youtube. Maar heel wat van die experimenten zijn
eigenlijk slechte voorbeelden, ze tonen een systeem dat werkt, maar in de meeste gevallen niet
optimaal. Tevens zijn het geen 'bewijzen' in de echte zin van het woord
Uit al het voorgaande kunnen we concluderen dat de geloofwaardigheid van dit systeem erg
geleden heeft door deze amateuristische aanpak.
Deze website kan je vertrouwen:

geetinternational.com

De ervaringen met de GEET van Marco van Kekem (Nederland).
Zijn e-mail: dutchpatriot@gmail.com
Marco heeft iemand ontmoet die na veel proberen het GEET systeem 'toevallig' in werking had
gekregen. Zijn nieuwsgierigheid was wel erg geprikkeld omdat hij een 1 cilinder 4takt benzinemotor
van 257cc op diesel en motorolie (15w40) had zien draaien! Hiervoor moest de brandstof tot hoge
temperaturen verwarmd worden met de uitlaatgassen om zo de dampen te verkrijgen waarop dan
de motor draaide. Het was echter geen echt GEET systeem, maar wel een 'vaporiserende carburator'
! Omdat dit vaporatiesysteem werkte had men de idee om het vaporiserende systeem verder te
ontwikkelen. Want ja, het is goedkoper om een benzinemotor op diesel of motorolie te laten
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draaien. Toen kwamen ze in direct contact met Paul Pantone. Via skype hadden ze contact met de
uitvinder zelf, welke jammer genoeg op 15 december 2015 aan een longaandoening overleden is.
Via skype heeft Paul voorgesteld om een paar Engelse GEET-dealers, die op dat moment in
Groningen verbleven, langs te sturen voor een paar weken zodat de kennis kon doorgegeven
worden, om zo een Nederlands en/of Europees dealerschap te kunnen stichten.
De Engelse dealers hebben een magnetisch veld scanner ontwikkeld waarmee de reactorpen (ROD)
kan gemeten worden. Het magnetische veld dat ontstaat in de reactorpen is namelijk meetbaar met
hun de zogenaamde RODREADER. Dit is van belang omdat men dan zeker weet dat het echte GEETmechanisme optreedt.
Ze hebben een EC2200 van Honda generator getest. Na 2 dagen bouwen aan de Honda generator
verkreeg men de echte GEET reactie. En dan begint het moeilijke: het afstellen. Want er zitten 2
kogelafsluiters op welke heel nauwkeurig bediend moeten te worden omdat met regulier materiaal
alles veel te groot is. Met een conventionele motor heb je carburator met een lucht inlaat van enkele
centimeters, met een GEET is dat millimeter werk.
Daarna werd een fibonacci ring als uitlaatpijp naar de reactor toegevoegd, prachtig gebogen, alles
weer in elkaar gezet en klaar … Met de fibonacci boog (logaritmische spiraal) wekte de GEET veel
beter nu klonk de motor, een Rockworth 3000 watt generator met een 320cc motor erop, ineens als
een turbinemotor! Alsof de motor net compleet was gereviseerd en getuned zo klonk het.
Ze hebben heel wat getest, met bubblers, carburateurs en injectoren. De ROD van de Honda had
magnetische velden welke ze nog nooit hadden gemeten, en de ROD van de Rockworth gaf ook aan
dat er wel degelijk allerlei door hun zelf nog nooit eerder geconstateerde effecten vertoonde.
Als een reactor echter condenswater vertoont, dan is er geen echte GEET reactie, maar de motor
draait wel en je hebt het normale vermogen. Ook is de motor zuiniger en schoner, maar draait niet
optimaal, met te weinig waterverbruik. Dus tussen een vaporiserende carburator en een echte GEET
reactor zit een groot verschil, maar het is moeilijk te merken.
Het is thans nog nodig om te onderzoeken hoe en op welke voorwaarden er de optimale GEET
reactie optreedt. Hier is nog veel research voor nodig. Om het optimale vacuum en optimale
temperatuur te verkrijgen is veel delicaat handmatig regelwerk nodig met afsluitkranen . Men is
bezig dit te automatiseren. Echter, zodra de GEET-reactie echt op gang komt is het moeilijk om dit te
doen vanwege de elektromagnetische velden van de GEET-reactie: de radio gaat storen, de meters
slaan op hol en camera's gaan kapot als deze te dicht in de buurt van de GEET-reactor komen.
In Januari hoopt men met de Engelse partners een 4 cilinder motor om te bouwen.
Dit proces zal men rapporteren met een video-opname.
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4.. HET PATENT
De origine tekst van het patent kan gedownload worden op
http://rexresearch.com/pantone/pantone.htm
US Patent # 5,794,601
US Cl. 123/538 ~ August 18, 1998
Fuel Pretreater Apparatus and Method
Paul Pantone
Hieronder een samenvattende vertaling van de oorspronkelijke tekst; ondertussen zijn er al diverse
verbeteringen en aanpassingen gebeurd.

SAMENGEVATTE BESCHRIJVING VAN DE ONTWERPTEKENING
De voorbehandeling in de reactiekamer maakt het mogelijk om alternatieve brandstoffen te
gebruiken: vrijwel alle vloeibare koolwaterstoffen zoals ruwe olie of gerecycled materiaal zoals
bijvoorbeeld motorolie, oplosmiddelen, verdunners, en diverse alcoholen. Deze alternatieve
brandstoffen kunnen ook gemengd zijn met water of gebruikt accuzuur.
De alternatieve brandstof wordt verdampt in een verdampingskamer en wordt vervolgens
onderworpen aan hoge temperaturen in een reactiekamer voordat het verbrandt in de motor. De
reactiekamer heeft een reactiestang waarlangs de brandstof stroomt.
Het verwarmen van de reactiekamer gebeurt door de uitlaatgassen van de motor.
De brandstofstroom door de reactiekamer moet tegenovergesteld zijn van de stroming van het
uitlaatgas zodat de meest sterke verhitting aan het einde optreedt waar de brandstof de
reactiekamer verlaat.
Om voldoende thermische energie te hebben voor de vergassing van de alternatieve brandstof
moet de verbrandingsmotor met gewone benzine opgestart worden. De verbrandingsmotor
schakelt over nadat voldoende thermische energie wordt opgewekt voor de vergassing. Zodra
deze processen zichzelf in stand houden, wordt het brandstofsysteem omgeschakeld van benzine
systeem naar het alternatieve brandstofsysteem.

12 verdamping alternatieve brandstof

14 de uitlaatbuis verwarmt de plasmareactor

17
16 omhullende uitlaat
17 warmte wisselaar verdampingskamer
18 passage uitlaatgas
18 a is deel van 18 naar de verdampingskamer
18 b is deel van 18 door warmte wisselaar 17
20 verbrandingsmotor
22 startbrandstof
24 invoer startbrandstof
26 regelkraan voor de toevoer van de
startbrandstof
28 inlaat startbrandstof
29 inlaatspruitstuk
30 uitlaatspruitstuk
40 bypass leidt naar eend eel van uitlaat 18 (18a)
42 klep regelt de hoeveelheid uitlaatgas
44 membraam

50
51
52
53
54
56
57
60
62
63
64
66
67
68
80
84

plasma / pyrolyse reactor
ringvormige ruimte rond reactiebuis
reactorbuis
toevoerleiding syngas
reactiestang
ringvormige reactiekamer
regelklep toevoer syngas motor
toevoer alternatieve brandstof
brandstofleiding
alternatieve brandstof
klep regelt toevoer alt brandstof
verdampte brandstof
transformatie in syngas
syngas
toegevoerde lucht
klep voor luchtoevoer

De verbrandingsmotor 20 bevat een brandstoftanktank 22 met een klep 26 voor het regelen van de
brandstofstroom 24 via een brandstofleiding 28 in een inlaatspruitstuk 29.
Het inlaatspruitstuk 29 kan zijn: een carburateur of een brandstofinspuiting. Brandstof 24 is
gewoon benzine en levert de noodzakelijke startbrandstof voor verbrandingsmotor tot voldoende
thermische energie aanwezig is voor de werking van de verdampingskamer 12 en de
voorbehandeling 50 te realiseren. Daarna wordt klep 26 gesloten. Verbrandingsmotor produceert
hete uitlaatgassen die vanuit verbrandingsmotor via een uitlaatspruitstuk 30.
Uitlaat 18 bevat een aanzienlijke hoeveelheid thermische energie als gevolg van de verbranding
van brandstof. Een gedeelte van de thermische energie in uitlaat 18 wordt gebruikt om reactor 50
te verwarmen alsook alternatieve brandstof 60.
Specifiek wordt uitlaat 18a via de bypassleiding 40 in dampvorm naar de vervluchtigingskamer 12
verzonden, waar uitlaat 18a wordt verspreid door bubble plaat 44.
Uitlaat 18a verwarmt en verdampt de alternatieve brandstof 60, zodat een gas ontstaat 66 die
volgend het inlaatsysteem 51 naar de reactor wordt geleid.
De alt. brandstof 60 wordt vervluchtigd 66 en gaat in een inlaat 51 naar de reactorbuis 52
De turbulente menging van vervluchtigde brandstof in combinatie met de thermische energie
uitgeoefend door uitlaat 18, samen wordt beschouwd als een katalytische reactie geïnitieerd door
de reactor stang 54. Dit produceert een syngas 68 en wordt vervolgens geleid via toevoer 53 naar
het inlaatspruitstuk 29. Een klep 57 regelt het debiet van het syngas in inlaatspruitstuk 29.
Aanvullende lucht 80 wordt in het syngas toegevoegd 82 zodat de aanvullende lucht 80 wordt
wordt geregeld door klep 84.
De reactorstang is belangrijk voor de werking van het systeem. Een reactorstaaf kan zijn: roestvrij
staal, aluminium, messing, en keramische reactor staven.
Een gedeelte van uitlaatgas 18 wordt geleid via uitlaatpijp 18a naar de verdampingskamer. De
verdampte brandstof 66 wordt via de inlaat 51 naar de reactiekamer 56 geleid richting van
reactorbuis. Het saldo van het uitlaatgas 18b passeert de warmtewisselaar 17 waarbij een
aanzienlijk deel van de thermische energie wordt overgebracht in de verdampingskamer om zo de
verdamping te stimuleren.
De regeling en opstart
De overgang van startbrandstof 24 naar syngas 68 wordt bewerkstelligd door een zorgvuldige
aanpassing van de kleppen 26, 84, 57 en 42. Op deze wijze wordt de werking van de interne
verbrandingsmotor overgebracht van de startbrandstof 24 naar het syngas 68. De motor
produceert syngas op basis van alternatieve brandstoffen 60 zoals ruwe olie en gerecyclede
materialen zoals motorolie, verfverdunner, alcoholen en dergelijke. Dergelijke brandstoffen kunnen
ook met water gebruikt worden.
De regeling der kleppen.
De brandstof toevoerleiding 28 wordt geregeld door klep 26. Klep 84 is voor de luchttoevoer 80
door de luchtinlaat 82 gedurende deze startfase van de verbrandingsmotor.
De kleppen 42 en 57 moeten selectief geregeld worden teneinde een evenwicht te bekomen
tussen de in- en uitgaande stromen.
Het syngas
Vervluchtigde alternatieve brandstof 66 wordt onderworpen aan een voorbehandeling zodat de
reactiebrandstof 67 omgezet wordt in een syngas 68. De grotere moleculen in de verdampte
brandstof 66 worden opgesplitst in kleinere. Een deel van de lengte van de reactor 50 wordt heel
warm, aanzienlijk warmer dan zou kunnen worden verklaard uit de thermische energie uit de
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uitlaat 18 alleen. Deze extra thermische energie impliceert dat een vorm van reactie plaatsvindt in
reactie brandstof 67 tijdens de omzetting naar syngas 68.
Bijvoorbeeld, in een prototype van de uitvinding, werd kort bij de uitlaat van de motor een
temperatuur gemeten van 260 à 371 °C. In het centrale gedeelte van de reactiebuis mat men
temperaturen van 315 à 482°C., terwijl aan het andere uiteinde in het begin van de reactiebuis
66 een temperatuur van 93 à 148°C. werd gemeten. Aldus is de temperatuur langs het centrale
gedeelte van de reactor 50 hoger dan verwacht.

DE DIMENSIONERING
De afmetingen van de reactiekamer en de reactiestang zijn belangrijk en zijn afhankelijk van de
soort brandstof.
De reden hiervoor is dat de zwaardere brandstoffen meer warmte (langere lengte) vereisen en
hogere snelheid ( kleinere tussenruimte) in de reactiezone.
Lichtere brandstoffen zoals benzine hebben een grotere tussenruimte nodig tussen de
reactiestang en buiswand en een kortere stang.
Zwaardere brandstoffen zoals aardolie hebben een kleinere tussenruimte nodig en langere
stang.
Bijvoorbeeld voor een 5,7 liter motor, is een reactiebuis nodig van ongeveer 12,5 mm
binnendiameter concentrisch geplaatst in een uitlaatpijp van de motor. De reactiestang heeft een
diameter die een tussenruimte laat van ongeveer 0,89 à 1 mm. De reactiebuis en de reactiestang
zijn ongeveer 25 à 30 cm lang.
Deze afmetingen zijn bevredigend voor gebruik voor één cilinder motoren tot ongeveer vijftien
paardenkrachten.
De kleinere motoren zelden een reactie stang nodig van meer dan 10 cm.
De verschillende aangegeven afmetingen zijn slechts voorbeelden en kunnen variëren
doorgaans afhankelijk van het type en de grootte van de motor en het type alternatieve brandstof.

EVENWICHT
Zonder de gepaste verhoudingen en instellingen zal het systeem niet goed werken.
De specifieke stroomrichting van het plasma is van belang voor het maximaliseren en intensivering
van het magnetisch veld, alsook het verbeteren van de moleculaire of atomaire dissociatie.
Wanneer het plasmaveld te kort of te lang is voor de dichtheid van de gebruikte brandstof, dan
treedt respectievelijk oververhitting op aan de ene kant en ijsvorming aan de andere kant.
Wanneer er nog verontreinigende stoffen zijn in de uitstoot wijst dit ook op een onevenwicht in de
instellingen.
Het "balans" punt van een perfect aangepaste GEET plasmareactiekamer zal dezelfde temperatuur
hebben in de uitlaatpijp als van de omgevingslucht, alsook de luchtkwaliteit moet hetzelfde zijn of
een lichte stijging van zuurstof in de uitlaat. Tot dusver constateert men een toename van 2 %
zuurstof met behulp van ruwe olie als brandstof en een toename van 3,5 % zuurstof met accuzuur
gemengd met 80 % zout water.
Bij een hoger zuurstofgehalte in de uitlaat zal je ijsvorming vaststellen op de uitlaatpijpen.
Wanneer het plasmaveld te kort of te lang is voor de dichtheid van de gebruikte brandstof, dan zal
oververhitting optreden aan de zuidkant en koude aan het noordelijke uiteinde van de reactor. In
dit geval veroorzaakt dit ook een omgeving om zuurstof te consumeren in plaats van het maken
ervan. De richting en de configuratie van de warmtebron is kritisch voor de juiste balans van de
reactie om een plasma te creëren. De polariteit is belangrijk: we hebben nu geleerd dat beneden
gelijk is aan het zuiden daarom het noorden omhoog.

Alternatief voor de verdampingskamer
De vervluchtigingkamer kan op een andere manier worden verwarmd of helemaal niet
opgewarmd. Het belangrijkste is dat de te gebruiken brandstof wordt verdampt tot gasvorm.
Deze vergassing kan ook met een carburator of met een injectie spuitmond of een ander
sproeimiddel. Verder is het niet noodzakelijk dat uitlaatgassen worden gecombineerd met de
verdampte brandstof. In de meeste gevallen bleek het systeem bevredigend te werken zonder
uitlaatgas door de verdampte brandstof te voeren.
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DE KOSTPRIJS VAN DE LICENTIE
In Nederland kost een licentie 350 euro, (tot 20 PK) dit is alleen voor persoonlijk gebruik.
De verbouwing van een auto is in principe snel terug verdient, gezien het verbruik minstens tot de
helft terug valt.( Autorijden met benzine kost gemiddeld voor 12.000 km/jaar: 960 euro/jaar)
Vragen
De vraag is echter wie gaat die verbouwing doen? Men kan opleidingen volgen maar niet iedereen
heeft thuis een atelier...
Hoeveel % water kan er verwerkt worden?
Wie geeft er garantie op de werking?
Hoe kan men de overgang van de opstartbrandstof naar de alternatieve brandstof regelen en
automatiseren?
Pas als al deze vragen opgelost zijn kunnen we deze investering doen en kan dit systeem de markt
veroveren..
Ondertussen is het aan de doe-het-zelvers om te experimenteren.
Informatie is te bekomen bij
paul.pantone@yahoo.com
website: http://rebuilding.geetinternational.com

Bedenking: deze prijs is erg duur voor "testmateriaal".
Er zijn meer dan èèn miljard auto's in de wereld; als daarvan één procent wordt omgebouwd dan is
dat al 10 miljoen auto's x 350 euro = 3,5 miljard euro.
De meeste doe-het-zelvers zijn aanvankelijk zeer enthousiast maar om die motor dagdagelijks te
gebruiken is er met de zelfbouwkits te veel manuele regeling te doen.
Conclusie
We missen een degelijke realistische en commerciële visie in dit verhaal. Uitvinden is èèn zaak,
maar dit commercialiseren is iets heel anders.
NOG NIET OP PUNT

Bijvoorbeeld
De verdamping
Het vacuum kan verbeteren met automatische regeling van de bestaande kleppen (verdeling
rookgas naar de bubbler en naar de uitlaat) omdat dit vacuum de verdampingstemperatuur van het
water verlaagt waardoor je meer water zal verbruiken.
Water heeft immers een hogere verdampingstemperatuur dan benzine.
Het gebruik van pure plantenolie kan ook veel helpen om het waterverbruik naar omhoog te krijgen
omdat plantenolie niet zo snel verdampt als benzine.
Dit is een studie apart: de juiste mengverhouding laten verdampen!
De bubbler zou best een meter hoog moeten zijn om die verdamping te optimaliseren en dat kan
met een stationaire motor zoals een WKK.
Daardoor is het verdampte gas ook laag in temperatuur, wat nuttig is.
Het magnetisch veld
Voor het magnetisch veld is het van belang dat het inkomende gas zo koud mogelijk is en de
omgevende uitlaat zo heet mogelijk.
Dit kan je bekomen met
Enerzijds isolatie van de uitlaat
Anderzijds met een viercylinder diezelmotor kan je heel wat meer hitte hebben in de uitlaat
De autonomie : automatisch voeding met brandstof
Als de bubbler leeg is moet die automatisch weer gevuld worden met de juiste verhouding water en
brandstof
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5.. CONCLUSIES EN PRAKTISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
ALGEMENE BEDENKING
Deze uitvinding heeft enorme potenties maar zit spijtig genoeg nog niet op het juiste spoor.
Doe-het-zelvers zullen het systeem niet van de grond trekken, het is een niche markt. Tevens
geeft deze werkwijze met zelfbouwkits geen optimalisatie van het systeem, daarvoor is meer
grondig en professioneel wetenschappelijk opzoekingzwerk nodig en dat kost geld.
(Ondertussen investeren grote autoconstructeurs miljoenen in de studie van de waterstofmotor.)
Zolang men dit patent niet wil verkopen aan grote firma's die deze research kunnen doen, zal dit
systeem nooit massaal verspreid geraken.
Bijvoorbeeld de optimale configuratie voor het waterverbruik van 75 % vergt meer studie.
De verbeteringen die door C. P. Kouropoulos worden voorgesteld kunnen een stap in de goede
richting zijn.
Vooral de opstart met de overschakeling naar de alternatieve brandstof dient automatisch geregeld
te worden.

MINDER GUNSTIG
Deze techniek is geen oplossing voor de files, wel voor de luchtvervuiling.
Niet echt geschikt voor auto's die korte afstanden doen en veel moeten opstarten.
De opstart is een probleem: te veel manuele regelingen nodig en de ecologische winst is miniem
als de opstartbrandstof veel moet aangewend worden

GUNSTIG
Zware motoren met lange draaitijden zijn een ideale toepassing.
Bijvoorbeeld voor transport
o Scheepsmotoren en internationaal vrachtvervoer.
o Geruisloze luchtvaart, zonder kerosine , zonder luchtvervuiling en met stille motoren.
Bijvoorbeeld voor de energievoorziening van gebouwen
Dit systeem geeft een economische, ecologische en weersonafhankelijke oplossing voor de
energievoorziening tijdens de winter omdat dan de zonne-energie onvoldoende is.
Vooral voor de stad is dit nuttig omdat er onvoldoende ruimte is voor zonnepanelen.
WKK's met een vermogen van 12 kW zijn voldoende voor de energievoorziening van een ganse
woning. Een normale motor produceert 4 kW elektrische en 8 kW thermische energie. Met het Geet
systeem is er ongeveer 30 % minder warmteproductie, wat het geschikter maakt voor lage energie
en passiefbouw.

MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN
o
o
o
o

o

Betere luchtkwaliteit en een goede ondersteuning om de klimaatopwarming te counteren.
Verdere instorting van de olieprijzen gezien de betere prototypes slechts 1/3 brandstof
verbruiken.
Het verdwijnen van de grote energieconcerns vanwege het goedkoop decentraal produceren
van elektriciteit.
Schade aan de auto-industrie vanwege de lange levensduur der motoren.
Fiscale en juridische gevolgen: men kan met dit systeem een benzinemotor laten rijden met o.
a. goedkope stookolie. De accijnzen voor brandstof is een belangrijke inkomstenbron voor de
overheid. (Ook bij massaal elektrisch rijden zal men deze belasting moeten herbekijken in
functie van een oplossing van de files)
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ACTUA
1.. ELEKTRISCH RIJDEN IS VEEL GOEDKOPER
Bron: De Standaard 30 nov 2015 en 2 dec 2015
Energyville, een samenwerkingsverband tussen het Vito en de
KU Leuven, bestudeerde het verbruik van elektrische
voertuigen.
Een elektrische gezinswagen verbruikt gemiddeld zowat 20 à
25 kilowattuur per 100 kilometer. Met 20 cent per kilowattuur
komt dat neer op 4 à 5 euro.

100 km filerijden
100 km stadsverkeer
100 km snelweg

elektrisch
3,8 euro
6,5 euro
5 euro

benzine
9 euro
12,9 euro
8,7 euro

diesel
6,4 euro
11,2 euro
5,7 euro

Let op: de elektrische gezinswagen is nog altijd duurder als je de investering meetelt
Gemiddeld aantal per jaar in België: 12.000 km (zie statistieken fgov.be)
Kostprijs energieverbruik: 12.000 x 4 euro/100 km = 480 euro/jaar
Benzine kost gemiddeld voor 12.000 km: 960 euro/jaar
Besparing: 480 euro per jaar
Elektrische wagen kost gemiddeld 30.000 euro dat is 10.000 euro meer dan een benzinewagen
Conclusie : de investering in een elektrische gezinswagen betaalt zichzelf terug pas na 10.000 /
480 = 21 jaar.
De zware elektrische auto (1.000 kg) vergt zware batterijen en veel elektrische energie.
Met de zware elektrische wagen zou het jaarlijks stroomverbruik per gezin verdubbelen: van 3.500
naar 7.000 kWh. Hiervoor is op het ogenblik veel te weinig productie.
De lichte elektrische stadswagen (150 à 450 kg) vergt een minimum aan batterijen en
verbruikt veel minder energie.
Het valt op dat de batterijcapaciteit in verhouding veel kleiner is bij de kleine stadswagen omdat
vooral de snelheid en het gewicht van de auto beperkt zijn.
Nadeel van de kleine elektrische stadswagen: hij is momenteel niet geschikt voor de
autosnelweg.(maar is technisch oplosbaar)

KOSTPRIJS VERBRUIK
KOSTPRIJS AANKOOP
energieverbruik per jaar
batterijcapaciteit
Verbruik
Actieradius
Snelheid
Comfort
Gewicht

Zware elektrische wagen
5 euro/100 km
25.000 tot 60.000 euro
3.000 kWh (12.000 km/jaar)
50 kWh
0,25 kWh/ km
meer dan 100 km
meer dan 100 km/uur
hoog comfort, airco enz..
1.000 kg

Lichte elektrische wagen
2 euro/100 km
10.000 tot 18.000 euro
600 kWh (6.000 km/jaar)
3 à 7 kWh !!!
minder dan 0,10 kWh/ km
minder dan 100 km
max.60 km/uur
minder comfort
400 kg
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Verbruik van een kleine elektrische wagen:
0,10 kWh/ km x 100 km = 10 kWh x 0,2 euro /kWh = 2 euro/100 km.
Per jaar geeft dat: 15.000 km = 1500 KWh/jaar x 0,2 euro /kWh = 300 euro per jaar
Voor een benzine gezinswagen is dat 1200 euro per jaar.
Besparing: 900 euro per jaar ofwel 9.000 euro na 10 jaar
Men bespaart op de investering 10.000 euro en nog eens op het verbruik 9000 euro.
Dat geeft na 10 jaar een winst van gemiddeld 19.000 euro.
Nog goedkopere opties zijn: te voet, per fiets (al dan niet elektrisch), met het openbaar vervoer en
elektrische deelauto’s.
De grote zware elektrische wagen is geen goede optie:
- Het is een verkeerde keuze omdat ze een enorme toename van het elektrisch verbruik zal
veroorzaken. Vooral het snelle opladen zal hoge piekverbruiken geven.
- De zware elektrische wagen is geen oplossing voor de files en het ruimtebeslag in de steden.
- De kostprijs is veel duurder in vergelijking met de benzinewagen omdat de batterijen zo duur
zijn.

VOORBEELDEN VAN KLEINE LICHTE ELEKTRISCHE WAGENS
dé oplossing voor het voortransport en lokaal en/of stedelijk verkeer
DE “BIRO” ELECTRIC CAR , lees info: http://www.youtube.com/watch?v=f_rJ6gXhUZ0
De Birò is kleiner dan de meeste huidige mini cars, geen rijbewijs nodig.
Het is een lichte wagen; gewicht met accu’s 370 kg.
Klein en zeer praktisch: 103 cm breed en 174 lang.
Draaicirkel:
o vanuit het centrum van buitenste wiel: 2800 mm
o minimale afstand tussen twee muren: 6 m
Ruitenwisser met sproeier
Accupakket: Pb-Gel 4x12V 100Ah
Energieverbruik standaard acculader 850 W
Prestaties:
o oplaadduur 4-9u
o actieradius: min. 50 km
o maximale snelheid 45 km/h
o maximaal vermogen 4 kW
o hellingspercentage: tot 20%
o verbruik: 0,08 kWh/km
o prijs: 8.500 euro
DE MINI ELECTRIC CAR: RENAULT TWIZY
http://www.youtube.com/watch?v=TG_facDdZnY
De
o
o
o
o
o
o
o
o
o

stadsauto “Renault Twizy” weegt 450 kg,
heeft een batterij van 7 kWh.
verbruikt 0,1 kWh/km.
oplaadtijd : 3,5 uren. (snelladen:1 uur)
actieradius: 100 km
topsnelheid : 45 of 80 km/uur
vermogen ; 12,5 kW of 17 pk.
kostprijs: 7.690 euro + huur batterij 49 euro/maand.
een ultrakorte lengte van 232 cm
12,6kw/17pk = prestatiedynamiek van een motorfiets.
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'GRATIS RIJDEN' DANK ZIJ DE SOLAR CARPORT
Gratis rijden met zonne-energie is mogelijk, ook in de
wintermaanden.
Hoeveel m² panelen hebben we nodig?
Met zonnepanelen op 45 ° en zuid gericht
We nemen de meest rendabele panelen van dit ogenblik:
Met de nieuwste PV-cellen bekomen we reeds een gemiddelde
opbrengst van ongeveer 132 kWh/m².
Dit geeft 0,18 kWh/m²/dag in de winterperiode en
0,49 kWh/m²/dag in de zomerperiode.
De zware el. auto: niet te doen
Verbruik per dag: 12.000/365 = 32,8 km/dag x 0,25 kWh/km =
8,2 kWh/dag
Dit vergt in de winter: 8,2 kWh/0,18 kWh = 45,5 m² zonnepanelen.
De mini-car: goed te doen
Batterijcapaciteit: 3 à 7 kWh
Verbruik: 0,08 kWh/km
Gemiddeld aantal gereden km = 6.000 km/jaar (kleinere wagens worden doorgaans gebruikt voor
kleinere afstanden)
Verbruik per jaar : 6.000 x 0,08 = 480 kWh.
Verbruik per dag: 480/365 = 1,3 kWh/dag
Dit vergt in de winter: 1,3 kWh/0,18 kWh = 7,2 m² zonnepanelen.
Conclusie:
Wanneer we werken met een SOLAR CARPORT is een zware elektrisch wagen geen optie.
De kleine elektrische wagen is op te laden met een carport – dak van 2/3,6 m. op 45 °
Is dit rendabel?
Raming kostprijs solar carport van 10 m²: 10.000 euro.
We kunnen dit betalen met besparing op de dure benzine en met de winst die we maken met de
extra zonnestroom in de zomer die in het net kan geïnjecteerd worden.
We kunnen de solar carport afschrijven op een periode van 5 jaar.
Daarna rijden we gratis. (zonder uiteraard de kost van de afschrijving van de auto.)
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NIEUW IN VLAANDEREN: BONUS TOT 5.000 EURO VOOR GOEDKOOPSTE
ELEKTRISCHE WAGENS
Wie een emissievrije wagen koopt, kan daarvoor de komende jaren op een bonus van de Vlaamse
regering rekenen. Men wil het aantal elektrische wagens tegen 2020 opkrikken tot 60.000.
Om te voorkomen dat iemand zijn elektrische wagen niet tijdig zal kunnen opladen, streeft de
regering tegen 2020 naar 5.000 extra laadpunten. Daarvoor werd een resultaatverbintenis gesloten
met de distributienetbeheerders.
Daarnaast voorziet de Vlaamse regering een “zero emissie bonus” voor wie een emissievrije wagen
koopt. Die moet de meerprijs bij de aankoop van zo’n auto neutraliseren. De premie geldt enkel
voor natuurlijke personen en kan slechts één keer worden gebruikt.
De bonus is degressief en beperkt in de tijd. Hij bedraagt maximaal 5.000 euro in 2016, om nadien
elk jaar af te nemen tot maximaal 2.000 euro in 2019. De hoogte van de premie varieert
naargelang de prijscategorie, waarbij de hoogste bonus gaat naar voertuigen waarvan de
cataloguswaarde lager ligt dan 31.000 euro. Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro.
Premies elektrische wagens
Cataloguswaarde

2016

2017

2018

2019

Minder dan 31.000 euro

€ 5 000 € 4 000

€ 3 000

€ 2 000

Tussen 31.000 en 41.000 euro

€ 4 500 € 3 500

€ 2 500

€ 1 500

Tussen 41.000 en 61.000 euro

€ 3 000 € 2 500

€ 2 000

€ 1 500

Meer dan 61.000 euro

€ 2 500 € 2 000

€ 1 500

€ 1 000

Opgelet: elke persoon heeft slechts recht op één premie. Bovendien kan men de premiehoogte
vervroegd doen dalen indien het maximale budget (5 miljoen euro) dreigt op te raken.
U rijdt goedkoper en milieuvriendelijker
Aangezien de aankoopprijs van een elektrische wagen - ondanks de nieuwe premie - in vele
gevallen duurder zal blijven dan de aankoop van een dieselwagen, verdient ook het verbruik een
plaats in uw optelsom. Naast de mogelijkheid om een batterij aan te kopen, kunt u ook een batterij
huren (ongeveer 50 euro per maand).
Wat de milieuvriendelijkheid betreft, zijn er voorwaarden die moeten vervuld zijn. En ook dan
kunnen er belangrijke kanttekeningen worden gemaakt…
U vindt meer laadpunten (maar moet wel geduld hebben)
Turtelboom wil daarom binnen de vijf jaar 5.000 extra laadpunten creëren in ons land. Ook het
systeem om een elektrische wagen op te laden, moet eenvoudiger. Tegen 2020 zal het mogelijk
zijn om met één kaart aan alle laadpunten te tanken. Maar de stekkers moeten eerste nog
eenvormig gemaakt worden!





Gewoon stopcontact: 6 à 8 uur
Een gemiddeld laadpunt: 3 à 4 uur
Een ‘powerlaadpunt’ (Tesla): 20 minuten

25
ELEKTRISCHE AUTO'S DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN MAX. SUBSIDIE
VAN 5.000 EURO.
De Nissan Leaf was vorig jaar de meest verkochte elektrische wagen in Europa.

Mitsubishi iMiev
Prijs: € 22.600-5000 =
17.600
Topsnelheid: 130 km/u
Bereik: 160 km
Aantal zitplaatsen: 4

Carice Mk 1
Prijs: € 26.600-5000 = 21.600
Topsnelheid: n.b.
Bereik: 130 km
Aantal zitplaatsen: 2

Citroen C-Zero
Prijs: € 28.990-5000 = 23.990
Topsnelheid: 130 km/u
Bereik 150 km
Aantal zitplaatsen: 4

Nissan Leaf
Prijs: € 24.110-5000 =
19.110
Topsnelheid: 145 km/u
Bereik: 199 km
Aantal zitplaatsen: 5

Renault Kangoo Z.E. 5P
Prijs: € 27.824-5000 = 22.824
Topsnelheid: 130 km/u
Bereik: 170 km
Aantal zitplaatsen: 5

Renault Twizy
Prijs: € 7.790-5000 = 2.790
Topsnelheid: 75 km/u
Bereik: 100 km
Aantal zitplaatsen: 2

Smart Electric Drive
Prijs: € 19.350-5000 =
14.350
Topsnelheid: 125 km/u
Bereik: 145 km
Aantal zitplaatsen: 2

Volkswagen E-Up!
Prijs: € 25.925-5000 = 20.925
Topsnelheid: 130 km/u
Bereik: 160 km
Aantal zitplaatsen: 4

Biro

De goedkoopste elektrische auto's zijn dan:
Renault Twizy: 2.790 euro (huur batterij: 49 euro per maand)
Biro:
3.500 euro
Smart electric: 14.350 euro

Prijs: € 8.500-5000 = 3.500
Topsnelheid: 45 km /u
Bereik: 50 km
Aantal zitplaatsen: 2
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BEDENKINGEN
HET SUBSIDIEBELEID IS TE VEEL GEORIËNTEERD NAAR DE ZWARE
ELEKTRISCHE WAGEN
1. Geen oplossing voor de files
Zware elektrische wagens nemen evenveel ruimte in als de bestaande
2. Geen oplossing voor het leefmilieu en het fijn stof
Deze subsidie is ruim onvoldoende en is eerder symbolisch van aard. Met 5 miljoen euro kan men
slechts een goede duizend wagens elektrisch laten rijden op een wagenpark van ca. 4.300.000
wagens.
Met 5 miljoen euro kan je andere, meer effectieve dingen doen tegen fijn stof: door meer te
investeren in goed openbaar vervoer, in fietsvoorzieningen of zelfs in subsidies voor goede fietsen
(evt. e-fietsen), zou je ook een socialer systeem hebben.
3. Geen oplossing voor onze steden
Onze steden kampen niet alleen met een slechte luchtkwaliteit , maar ook met een ruimteprobleem.
Stilstaande en rijdende autos nemen te veel ruimte in ten koste van andere voorzieningen zoals
voetgangersruimte , groene ruimten, woningen, speelruimte, enz...

1. SUBSIDIES TEGEN DE FILES
Langparkeerplaatsen in de stad zijn nefast: ze
trekken verkeer aan, met files tot gevolg. Als men de
langparkeerders uit de stad haalt hebben we twee
vliegen in één klap: de stad wordt leefbaar en het
voor- en natransport kan met kleine elektrische
voertuigen.
Zie plan voor Brussel
Solar parking: ideaal bij haltes van openbaar vervoer
Solar parkings kunnen de mini-cars opladen tijdens
de kantooruren. Vooral de (eind)haltes aan de
sneltrams en de treinstations zijn van belang.
Uiteraard bedoelen we hier haltes die veel te ver van
de woningen gelegen zijn waardoor de auto voor
velen de enige optie is.

2. SUBSIDIES TEGEN HET FIJN STOF
MEER SUBSIDIEREN VAN AUTOS OP AARDGAS & LPG
DIESEL MEER ONTMOEDIGEN

3. SUBSIDIES VOOR DE VERKEERSLEEFBAARHEID VAN DE STEDEN
FIJNMAZIG OV NET IN DE STEDEN
Investeren in een fijnmazig openbaar vervoersnet met op elk
kwartier een bus of tram op loopafstand.
Opgelet met citycars
De massale ondersteuning van de elektrische stadsauto’s kan
tot verkeerde effecten leiden, niet alleen omwille van de
batterijen en het energieverbruik, maar vooral vanwege het
ruimtegebruik. De stadsbewoners willen de auto’s liefst zo
veel mogelijk uit de stad weren en meer ruimte voor
groenvoorzieningen. De vraag stelt zich of de stad niet zal
dichtslibben met citycars?
De citycars best niet massaal toepassen in de steden,
deze minivoertuigen zijn echter wel vaak geschikt als voor- en natransport voor het openbaar
vervoer in het buitengebied. Best ook onder de vorm van deelauto’s, niet onder de vorm van auto’s
in privébezit.
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2.. STADSVLUCHT UIT BRUSSEL ALMAAR KLEURRIJKER,
DENDERREGIO IS POPULAIR
Bron: De Standaard - 01 december
Brussel is een internationale magneet, maar voor elke buitenlander die er komt wonen, verhuist
een inwoner naar het Vlaams of Waals Gewest. Vooral jonge gezinnen verlaten het hoofdstedelijk
gewest, en die exodus wordt steeds gekleurder. Dat blijkt uit een nagelnieuwe studie van de
Studiedienst van de Vlaamse regering.
Er vertrekken meer Belgen uit Brussel dan er komen wonen.
De dertigers vertrekken
In de periode 2012-2014 vertrokken jaarlijks zo’n
21.400 Brusselaars naar het Vlaams Gewest en
15.400 naar het Waals Gewest.
Begin deze eeuw ging het nog om respectievelijk 14.400 en 12.900 verhuizers.
Stadsvlucht naar
Begin deze eeuw
2012 tot 2014
Vlaanderen
14.400
21.400
Wallonie
12.900
15.400
Wie is die stadsvluchter?
Vooral jonge gezinnen met kinderen vluchten de stad uit.
De toename, zo leert de studie, is het meest uitgesproken op de kenmerkende leeftijden van de
jonge gezinnen (tussen 25 en 39 jaar en 0 en 9 jaar).
Steeds meer met vreemde nationaliteit
In Brussel pakken steeds meer niet-Belgen hun biezen. In 2000-2002 had 21 procent van de
uitwijkelingen naar Vlaanderen níét de Belgische nationaliteit, in 2012-2014 was dat al 33 procent.
Voor Wallonië gaat het om een stijging van 14 naar 24 procent.
Waar komen de uitwijkers terecht?
Vooral in de buurt van Brussel. De Vlaamse topbestemmingen zijn Dilbeek, Vilvoorde, Sint-PietersLeeuw en Zaventem, maar de laatste jaren is er ook verhoogde uitwijking naar Merchtem, Meise en
Asse.
‘Opmerkelijk is de hoofdstedelijke uitwijking naar nabijgelegen Oost-Vlaamse steden en
gemeenten zoals Aalst, Ninove en Denderleeuw’, vervolgt de studie.
‘Sinds halfweg de jaren 2000 zijn dit belangrijke bestemmingen voor uitwijkelingen uit minder
welvarende Brusselse gemeenten (zoals Brussel-stad, Anderlecht, Molenbeek of Schaarbeek, red.).’
Buitenlanders kiezen graag voor Aalst of Denderleeuw. Niet zelden gaat het om niet-EU-burgers,
20 procent van hen is Congolees.
Waarom wordt uit Brussel gevlucht?
Fout stedenbouwkundig beleid.
Gezinnen met kinderen vluchten omwille van het gebrek aan kindvriendelijkheid en onveiligheid
Vreemdelingen vluchten omwille van de woningnood en de goedkopere huizenmarkt in de
periferie van de stad. Er worden in Brussel slechts de helft woningen gebouwd van de reële
woonbehoefte.
De massa-transportsystemen bepalen de ruimtelijke ordening en het uiteenspatten van
de steden.
Waarom de Denderstreek en regio Asse?
Omdat er een goede treinverbinding is, op een kwartier rijden ben je in een gebied waar het
goedkoper wonen is en kindvriendelijker.
Remedies
Maak leefbare en kindvriendelijke steden;
verdichten met groene architectuur;
maak de straten autoluw en voorzie meer openbaar groen;
bouw meer betaalbare woningen in de stad, er is plaats genoeg.

28

3.. IN 2030 ZIJN WE EEN KWART LANGER ONDERWEG
Bron: De Standaard 8/12/2015

Het Federaal Planbureau verwacht 22 procent meer wagens en ziet geen heil in meer
infrastructuur of kilometerheffing
Meer files
Als er niets ondernomen wordt, doen we in 2030 in de spits bijna een half uur langer over een ritje
van vijftig kilometer. Ondanks de extra files daalt de uitstoot van onder meer fijn stof wel,
berekende het Planbureau.
Vandaag bedraagt de gemiddelde snelheid in de spits 37 kilometer per uur. In 2030 daalt die naar
29.
Alle auto’s, bestelwagens en vrachtwagens leggen vandaag in één uur ruim 11 miljoen kilometer
af. Over vijftien jaar zijn dat er 14 miljoen, of een vijfde meer.
Vandaag bedraagt de gemiddelde snelheid in de spits over het hele land 37 kilometer per uur. In
2030 zou dat dalen naar 29, waardoor de gemiddelde reistijd met 28 procent stijgt. Wie in de
drukke uren een ritje van vijftig kilometer maakt, is over vijftien jaar 25 minuten langer onderweg.
In de daluren daalt de gemiddelde snelheid van 71 naar 65 kilometer per uur.
Nog meer auto's
Ondanks de bijkomende files boet Koning Auto niet aan populariteit in. In 2030 is de auto goed
voor 82 procent van de verplaatsingen, tegenover 79 vandaag. Er gaan wel meer mensen buiten
de spits rijden. De trein ziet zijn aandeel niet toenemen en komt met 8 procent op een verre
tweede plaats. De bus wordt door de files minder populair, maar dat wordt goedgemaakt
door meer tram- en metrogebruikers.
Geen visie en ook geen pasklare oplossing!
Een pasklaar antwoord voor het fileprobleem heeft het Planbureau niet.
‘Meer infrastructuur bouwen is geen magische oplossing’, als we op de ring meer baanvakken
leggen, dan zullen die ook dichtslibben.’
Ook de kilometerheffing voor vrachtwagens, die volgend jaar ingevoerd wordt, biedt geen soelaas.
Het Planbureau verwacht wel dat er door de maatregel 6 procent minder vrachtwagens op de
Belgische wegen te zien zullen zijn. ‘Maar dat haalt weinig uit, want hun plaats wordt ingenomen
door auto’s. En het zijn vooral auto’s die de files veroorzaken’, zegt Van Steenbergen. Bovendien
maakt de heffing op bestelwagens nog populairder dan ze al zijn, hun aantal afgelegde kilometers
stijgt met 43 procent.
Hoezo? Nauwelijks minder diesels , de luchtvervuiling blijft op hetzelfde niveau.
Ondanks het bijkomend verkeer stijgt de vervuiling niet. Auto’s worden steeds zuiniger of stoten
zelfs helemaal geen CO2 meer uit. Maar die verbetering wordt tenietgedaan doordat er steeds meer
auto’s en vrachtwagens bijkomen.
De lokale vervuiling neemt wel gevoelig af. De uitstoot van fijn stof zal nog maar een vijfde
bedragen van wat vandaag uitgestoten wordt. Voor zwaveldioxide is dat de helft. Bij stikstofoxiden
is dat nog een derde, tenminste als de doelstellingen van de Euro6C-norm gehaald worden.
In een afzonderlijke studie onderzoekt het Planbureau de accijnsverhoging op diesel. Door de
maatregel zullen mensen wat vaker de trein, tram of bus nemen. Maar op de files heeft de
accijnsverhoging nauwelijks een effect.
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4..HELPT LEUVENSE DIESEL OM HET KLIMAAT TE REDDEN ?
Bron: De Standaard 12/12/2015 - Pieter Van Dooren
Onderzoekers van de KU Leuven ontwikkelden een manier om uit olie – zowel aardolie als
biologische olie – een schonere diesel te halen.
‘Dit levert diesel op die een paar procenten minder CO2 produceert.
De Leuvense scheikundigen Johan Martens en Gina Vanbutsele zijn er samen met collega’s van de
universiteit Utrecht in geslaagd om een belangrijke stap in het ‘kraken’ van olie efficiënter te
maken. ‘Dat levert diesel op die een paar procenten minder CO2 produceert’, zegt Martens.
Het onderzoek verschijnt in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Nature.
Olie, of die nu uit de grond komt (en dus fossiel is) of afkomstig is van planten of algen (en dus
‘biologisch’ is), bestaat uit een mengsel van allerlei moleculen. De meeste daarvan branden slecht
en geven veel roet af.
Om er bruikbare brandstoffen van te maken, moet olie in gigantische chemische installaties
‘gekraakt’ worden tot kleinere moleculen die wel vlot branden. De Antwerpse haven staat vol met
dergelijke krakers.
Maar het kan altijd beter. Ook uit die krakers komt nog een mengsel van allerlei ongunstige
koolwaterstoffen. Deze ontstaan wanneer de oliemoleculen in een ‘katalysator’ heen en weer
stuiteren, waarbij ze in een nogal toevallige volgorde botsen tegen een edelmetaal en een zuur.
Daarbij worden ze in steeds handzamere stukken gebroken, nemen ze stapsgewijs de gewenste
vorm aan en raken hun ongewenste dubbele bindingen kwijt.
Efficiënter pingpongen
‘Wij zijn er nu in geslaagd om edelmetaal en zuur perfect te positioneren, waardoor het pingpongen
veel efficiënter gebeurt.
Nog vijf à tien jaar wachten
De bestaande – dure – katalysatoren in de krakers zullen geleidelijk vervangen worden naarmate
ze verslijten. ‘Zeg maar dat de pomp in uw buurt binnen vijf à tien jaar schonere diesel zal leveren.

We stuurden de mensen van KU Leuven deze nieuwsbrief in de hoop dat ze de GEET
techniek meenemen in hun studiewerk.

30
Website: www.hetautonomehuis.be
Gratis te downloaden: het e-boek “Het Autonome Huis”.
De
o
o
o

volgende documenten zijn te downloaden onder 'actua':
Advies tramtraject te Londerzeel.
Mobiliteitsprobleem Brussel: van kwaad naar erger.
Alternatief voor het Brouckereplein te Brussel.

o

De nieuwsbrieven van 2015
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

o

De watermotor
Het boek 'Het Nieuwe Wonen'
Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL II.
BERICHT: vanaf nu is het boek "Het Autonome Huis" gratis te downloaden.
Testla batterij - een energierevolutie?
Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL I.

De nieuwsbrieven van 2014
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

o

25:
24:
23:
22:
21:
20:

19:
18:
17:
16:
15:
14:

De autonome stad.
Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II.
Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL I.
De kindvriendelijke stad.
Visie 2050 - Brussel autovrij.
Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad.

De nieuwsbrieven van 2013
Nr 13: Visie 2050 - Wonen in Vlaanderen.
Nr 12: Het nieuwe wonen - Hoe realiseren?
Nr 11: Het nieuwe wonen - Eco-housing.
Nr 10: Het nieuwe wonen - Cohousing.
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II.
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I.
Nr 7: Visie 2020- een andere wereld.

o

De nieuwsbrieven van 2012
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

6:
5:
4:
3:
2:
1:

De autovrije stad.
Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur.
Groene hoogbouw – volksbedrog?
Urban farming.
Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen.
Zonneparken = de toekomst?

Contact:
Het Autonome Huis
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België.
Tel: 052 / 37 11 38
e-mail: info@hetautonomehuis.be
Auteur: Hugo Vanderstadt - architect en stedenbouwkundig ontwerper.
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits
bronvermelding en de vermelding van de auteur.
De herkomst van sommige bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve eventueel ontbrekende
bronvermeldingen te laten weten. Dan zullen we dit aanpassen op onze website.
Auteursrechten zijn geldig voor alle architectuurontwerpen in deze nieuwsbrief.
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PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS:
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie,
waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel
mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
9. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur
een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
10. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de
elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te
kunnen opvangen.
11. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft
vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is:
de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
12. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
ten eerste: beperk de energievraag
ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
13. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid
ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work.
ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen
ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte
14. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de
oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd.
15. ENERGIENEUTRAAL
E PEIL: E 30 - K PEIL: K 25
U waarde buitenschil: 0,15 W/m² - U waarde ramen Uw: 0,9 W/m²K
Energiebehoefte: max. 30 kWh/jaar/m²
Luchtdichtheid: n50 van 1 à 1,5 h-1

PRINCIPES VAN DE AUTONOME STAD EN URBAN RENAISSANCE
DE REGELS EN PRINCIPES
1. Woonvoorzieningen op loopafstand
van pendelstad naar woonstad
walk to work
verkeersveilige looproutes
hoe minder vervoer hoe beter
2. Het alomtegenwoordige woonweefsel
woning als herkenbare basiskorrel
functieverweving
de sociale controle
3. Hoge woondichtheid zonder
woontorens
terrassen
aangenaam microklimaat: geen wind, geen
schaduw van woontorens, beschermende
volumes, contact met de grond
4. Intieme woonsfeer
de veiligheidsgevoel vooral voor kinderen
veilige schoolroutes en speelruimten
5. Kwaliteit van de buitenruimte
herbergzaamheid
microklimaat
de menselijke maat: walkabel city

DE GEREEDSCHAPSKIST
de 400 m regel
Werk en woonvoorzieningen op loopafstand:
basisschool en crèche, winkels, openbaar
vervoer, diensten...
De herkenbare woning
Aanwijsbaarheid, de regel van 5
kwaliteiten van de rijwoning meenemen naar
hogere dichtdeden
Van 3 tot 5 woonniveaus
hangende tuinen
evenwicht tussen privé en gemeenschappelijk
groene binnengebieden
de verhoogde straat
de gestapelde villa
Het gesloten bouwblok
groen plateau in het binnengebied
speelruimte met toezicht vanuit de woning
minimum 20 m² groene ruimte / woning.
Beschuttend microklimaat
verticalisme
meer natuur in de stad
correcte zon-oriëntatie voor publieke ruimten

