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Motorontwikkelaar FEV over nieuwe uitlaatgaseisen

Motortechniek na 2020
De Euro 6-norm voor personenauto’s gaat dit jaar in, dat lijkt wat lastig te kunnen worden voor  

direct ingespoten benzinemotoren. En wat komt er daarna? Een nieuwe WLTP verbruiksmeetcy-

clus, of toch nog iets anders? Wat zijn internationaal de plannen met toekomstige uitlaatgasnor-

men? Hoe zal de motortechniek daarop antwoorden? Bij AutomotiveNL gaf bureau FEV zijn visie.

Als autotechnisch kenniscentrum organiseert 
AutomotiveNL in Helmond, op het terrein waar 
ooit Volvo Car auto’s bouwde, congressen over 
alles wat met autotechniek te maken heeft. Bij 
een congres in december was ook het Duitse FEV 
vertegenwoordigd, een bekend onderzoeks- en 
ontwikkelingsbureau dat mede voor autofabri-
kanten motortechniek test en helpt verder te 
ontwikkelen.
Op het AutomotiveNL-congres gaf FEV een over-
zicht van de bekende en te verwachten normen en 
testprocedures, en een visie met welke maatrege-
len motorconstructeurs hierop kunnen reageren. 
Met als inleidende opmerking dat ook na 2020 de 
motortechniek die we nu kennen het antwoord 
niet schuldig zal blijven op nieuwe eisen en tests.

Roet uit benzinemotoren
De belangrijkste nieuwe elementen van de Euro 
6-norm zijn de gelijkstelling van toegestane 
NOx-uitworp voor diesels en benzinemotoren, en 
nieuwe normen voor deeltjesuitworp (populair 
gezegd: roet). Wat betreft de NOx-productie 
verandert er niets voor benzinemotoren, diesels 
moeten een flinke stap terug. Zij stoten door de 
luchtovermaat waarop ze werken meer stikstofoxi-
den uit dan benzinemotoren. Bovendien hebben 
benzinemotoren al lang een driewegkatalysator 
die tegelijk HC, (onverbrande koolwaterstof ), CO 
en NOx grotendeels wegwerkt.
Dat gebeurt in een oxidatiekatalysator op diesels 
niet, die helpt alleen tegen HC en CO. Maar geen 
nood, zien we bij trucks al sinds Euro 5, dan doen 
we er een SCR-katalysator met AdBlue-injectie bij 
tegen het NOx. Daar zullen ook heel wat perso-
nenautodiesels aan moeten bij de Euro 6-eisen die 
najaar 2014 ingaan. Uitlaatgasrecirculatie alleen, 
voor een lagere verbrandingstemperatuur en 
minder NOx-vorming, is dan niet meer genoeg in 
grotere en zwaarder belaste personenautodiesels.
Ook zijn we al gewend aan het roetfilter tegen de 

In 2010 presenteerde FEV al deze ‘EDE’, Extreme Downsized 
Engine op basis van de originele 0.8 smart driecilinder. Met de 
nodige ombouw kwam er nog ruim 80 kW uit, bij minder dan 
100 g/km CO

2
 in een auto tot 1200 kg gewicht.
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deeltjesuitworp. Alleen bij diesels, benzinemoto-
ren hebben geen probleem met de toegestane 
massa voor deeltjesuitstoot. Hoewel, die gaat in 
Euro 6 specifiek ook gelden voor direct ingespo-
ten benzinemotoren. Net als bij diesels doet zich 
daar voor dat de ingespoten brandstofdruppel-
tjes, hoe minuscuul ook, niet alle op tijd helemaal 
verbranden. Er blijft van sommige druppels een 
onvolledig verbrande kern over, een roetdeeltje 
dat de uitlaat in gaat. Bij inspuiting in de inlaat 
gebeurt dat niet, de benzinedruppels hebben 
alle tijd om te verdampen voordat ontsteking 
plaatsvindt.

Deeltjes tellen
De Brusselse lobby-organisatie Transport & Envi-
ronment sloeg recent alarm, dat DI benzinemoto-

ren zelfs meer roetdeeltjes zouden uitstoten dan 
diesels. Dat liet T&O controleren door TüV Nord, 
aan de hand van drie jong-gebruikte benzine-
auto’s met directe injectie. Ze lieten daar drie ver-
schillende testmethodes op los, de NEDC-cyclus, 
de WLTP die ervoor in de plaats moet komen, en 
de Amerikaanse FTP06-test.
Om een punt te maken lieten ze de FTP06-test 
nogmaals doen na montage van een roetfilter. 
Wat bleek namelijk? Bij het tellen van deeltjes 
gingen de DI benzinemotoren in de fout. Volgens 
T&O dan. Nieuw in de Euro 6-norm is dat niet 
alleen de massa van deeltjes begrensd wordt, 
maar ook het aantal. Met de bedoeling om de 
hoeveelheid van de kleinste, gevaarlijkste deeltjes 
te beperken. DI benzinemotoren, zo bevestigden 
ook de TüV-tests, maken meer kleine deeltjes dan 
dieselmotoren. En in dezelfde toegestane massa 
roet gaat een veel groter aantal kleine deeltjes, 
waar een diesel meer grote roetdeeltjes produ-
ceert en eerder teveel massa dan een te groot 
deeltjesaantal oplevert.
Ook kleine roetdeeltjes zijn best te filteren. T&O 
lobbyt bij de Europese Unie om autofabrikanten 
roetfilters op DI motoren te laten zetten. Die filters 

zouden simpel, niet duur en uiterst effectief zijn. 
Want autofabrikanten weten ook al lang dat ben-
zineroet onder Euro 6 een probleempje kan zijn. 
Daarom staat de EU toe dat ze maximaal drie jaar 
verlichting van de deeltjesnorm mogen vragen, 
en dáár is T&O natuurlijk tegen. Tot 2018 kan toe-
stemming voor een in aantallen tienmaal hogere 
deeltjesuitworp worden gekregen. Voor wie het 
precies wil weten: Euro 6 staat 6,0 x 1011 deeltjes 
per kilometer toe, tijdelijk mag dat 6,0 x 1012 zijn.
Om een lang verhaal kort te maken, de DI-autoty-
pen die T&O liet testen haalden allemaal de Euro 
6-norm in roetmassa, en de versoepelde norm in 
deeltjesaantal. Met 2013-modellen die op Euro 5 
zijn berekend, niet op Euro 6. Maar inderdaad, de 
‘echte’ Euro 6-norm voor deeltjesaantallen vanaf 
2018 halen ze niet. Althans, niet zonder filter.

Nadruk op CO2 en meetmethode
Naar verwachting van FEV komen er na 2020 Euro 
7-normen met verder verlaagde NOx- en roetmas-
sagrens. Daarnaast zien ze al eerder aanvullende 
grenzen komen op NO2-uitstoot, naast die voor 
alle soorten stikstofoxiden (NOx). Speciaal NO2 
leidt tot verzuring van het milieu, de ooit zo 

Veel test- en detailontwik-
kelingswerk van FEV zit 
in de Ford 1.0 EcoBoost 
driecilinder, geroemd als 
‘Engine of the Year’.

Variabele klepbediening 
heeft de toekomst, volgens 
FEV, met als toppunt trap-
loos verstelbare lichthoogte 
en timing zoals met het 
mechanisch-hydraulisch Fiat 
MultiAir-systeem.

Cilinderuitschakelling zal 
moeten meehelpen aan 
superlage CO

2
-uitstoot, 

zoals hier het systeem met 
verschuifbare nokken om de 

kleppen bij twee cilinders 
gesloten te houden van de 

Volkswagen 1.4 TSI.

Twee- en drietraps 
turbosystemen blijven geen 

zeldzaamheid, denkt FEV, 
zoals hier bij de BMW 3.0 

diesel uit de m550d.
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Ook mechanische compressoren komen weer op, vooral om kleine motoren zoals hier de driecilin-
der 1.2 Nissan Micra goed aan te blazen.

Extreme downsizing niet alleen bij FEV; trans-
missiespecialist Getrag werkte bijvoorbeeld 
deze 2RET300 tweecilinder range extender 
met er tegenover een elektromotor uit.

gevreesde ‘zure regen’. Maar er ligt nog geen EU 
voorstel voor een Euro 7-norm en de grenswaar-
den die daarin gewenst zouden zijn.
Voorlopig worstelt men eerst met meetmethodes 
voor deeltjesaantallen, met name een bruikbare 
praktijktest voor technische controles lijkt nog erg 
moeilijk realiseerbaar. Wat Europa betreft is de blik 
nu meer gericht op de gemiddelde CO2-uitworp 
per automerk of -concern. Die moet omlaag van 
130 naar 95 g/km in 2020, is het idee, en daarna 
verder omlaag naar omstreeks 70 g/km.
Dat zijn de strengste beperkingen op brandstof-
verbruik ter wereld, terwijl de VS voorop loopt in 
de grenzen aan uitlaatgasemissie. Ze zitten in de 
nu geldende LEV II-norm al lager in NOx-uitstoot 
dan onze Euro 6 toelaat, en op vrijwel nul in HC 
(maar geen grens op deeltjes). Door de lage NOx-
grens hebben diesels voor de VS al langer een 
SCR-katalysator nodig. De koolwaterstofgrens is 
al veel ouder, vandaar dat in de VS de eerste drie-
wegkatalysatoren verschenen, en dat damp uit de 
brandstoftank ook geneutraliseerd moet worden. 
Met LEV III die in 2022 algemeen in de VS moet 
gelden worden zeer strenge NOx- en deeltjesnor-
men van kracht, en lijken diesels dan niet meer 
geschikt te maken voor de Amerikaanse regels.
De bedoeling is dat wel de testcyclus gelijkgetrok-
ken gaat worden, zodat omstreeks 2020 zowel in 
de EU als de VS (en liefst ook elders) de WLTP-
meetmethode gebruikt wordt. Na eindeloos touw-
trekken, terwijl nu al discussie ontstaat dat ook die 
WLTP nog te weinig realistisch is. De vergelijkings-
test die T&O liet uitvoeren bevestigt dat, het is niet 
zo dat de WLTP-test veel hoger brandstofverbruik 
oplevert dan de NEDC-test, en meer in lijn zou zijn 
met wat je op de weg mag verwachten.
Het nieuwste is nu RDE, Real Driving Emissions. 
Daarbij zou mede op de weg gemeten worden, 
met een aantal testritten. Of mogelijk laat men de 

computer een willekeurig belastingprogramma 
voor de motor ophoesten als basis voor de test. 
Maar als het net zo gaat als met WLTP zijn we 
zomaar tien jaar verder voordat een exacte RDE-
procedure overeengekomen zou kunnen zijn.

Over op aardgas?
Hier komt de uitgebreide meetervaring van FEV 
tot zijn recht. Ze kunnen nu al zeggen dat de 
mengselverrijking tijdens de WLTP- en RDE-test 
beperkt zal moeten worden. Bij WLTP gaat het 
om de hogere motorlast bij laag toerental, in 
vergelijking met de NEDC-test van nu. Verrijken 
van het mengsel voor veel koppel bij lage toeren 
zou bij de snellere acceleratie in WLTP aan het 
licht komen. Die verrijking geeft teveel emissie, 
dus zou volgens FEV het koppel bij laag toerental 
omlaag moeten (minder verrijking).
Gevolg zou zijn dat enorm lange versnellingen 
niet meer kunnen, want die vereisen veel koppel 
bij laag toerental. Lastig, want die lange versnel-
lingen helpen aan laag gemiddeld verbruik. Dat 
moet dan ergens anders vandaan komen. In de 
RDE-test zou veel meer hoge motorlast bij hoog 
toerental voorkomen (snelweg rijden). Daar 
wordt vaak mengselverrijking toegepast om extra 
cilinderkoeling te geven. Dat kan dan ook niet 
meer, met het oog op emissies. De oplossing zal 
volgens FEV gezocht worden in betere materialen 
die minder extra koeling nodig hebben.
Heel wat uitdagender is het behalen van de 
Europese CO2-doelstellingen. FEV verkende de 
markt en komt tot de volgende conclusies als de 
grens 95 g/km in 2020 wordt. De kleine auto’s van 
nu moeten dan 7 tot 56% zuiniger worden, een 
middelgrote 17 tot 68% zuiniger, en een grote 37 
tot 68%. Een deel van de autoprogramma’s zal 
zeker gehybridiseerd moeten worden om dit te 
bereiken. Zou de norm verder aangescherpt wor-

den tot 70 g/km, dan moeten de huidige auto’s 47 
tot 75% zuiniger worden om dat te halen.
FEV breekt een lans voor aardgas (CNG) als brand-
stof, om vrij makkelijk aan lagere CO2-uitstoot te 
komen. Want aardgas bevat minder koolstof (C) 
dan benzine. Het verkoopaandeel van CNG-auto’s 
in de EU was in 2012 nog maar 0,55%, zocht FEV 
op. Het aandeel van elektrische auto’s was overi-
gens 0,13% in dezelfde statistiek.

Technische aanpassingen
Om de benodigde stappen in brandstofbesparing 
te bereiken voorziet FEV een reeks van technische 
maatregelen. Om te beginnen dat alle Europese 
auto’s in 2020 een start-stopsysteem hebben. Ook 
benzinemotoren krijgen gekoelde EGR. Variabele 
klepbediening zal nog meer opgang maken, met 
zowel variabele timing als regelbare lichthoogte.
Heel belangrijk wordt wrijvingsvermindering en 
intelligente warmtehuishouding. Zoals regelbare 
thermostaten, elektrische waterpompen, en 
gekoelde uitlaatspruitstukken in de cilinderkop. 
Maar ook verwarmde transmissies (minder wrij-
ving) en onderzoek naar energieterugwinning uit 
uitlaatwarmte.
De turbo komt bij benzinemotoren nog meer op, 
systemen met in serie geschakelde turbo’s worden 
minder zeldzaam. FEV ziet op langere termijn 
cilinderuitschakeling opkomen, en variabele 
compressie. Dat laatste kan door de Miller- of 
Atkinsoncyclus toe te passen, waar bij deellast 
de inlaat aan het begin van de compressie even 
open blijft.
Hybridisering zal nodig zijn, zeker bij zwaardere 
auto’s. Maar ook bij lichtere en kleinere types, daar 
met een goedkoper 48 V systeem in plaats van 
hoogspanning. Ook strenge eisen tot en na 2020 
zijn haalbaar zonder een groot aandeel batterij- of 
brandstofcelauto’s.
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