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MILIEU
Dieselemissies kritisch beschouwd

Dieselmotoren en milieu vormen
een heikel onderwerp, want bij
diesels schijn je tegenwoordig al-
leen nog maar vóór of tegen te
kunnen zijn. En wie niet onvoor-
waardelijk vóór is, is tegen; dus
voor je het weet, heb je het stempel
van dieselhater. Is het in zo’n kli-
maat eigenlijk nog wel mogelijk
om een objectief verhaal te hou-
den? Ik denk het toch wel. Ik ga in
elk geval mijn best doen, maar ik
ben mij er van bewust dat ik hier
en daar wel wat gevoelige snaren
zal raken. Het zij zo. Ik zal daarbij
de nadruk leggen op de personen-
autodiesel.

Een kleine terugblik
Wat is er eigenlijk aan de hand?
Om die vraag te beantwoorden,
geef ik eerst even een kort histo-
risch overzicht. In de eerste decen-
nia na de oorlog was de diesel het
exclusieve speeltje van veelrijders.
Een diesel was groot, zwaar en lui;
en hij liet zijn aanwezigheid nogal
duidelijk horen ook. Liefhebbers
wilden er nog wel eens op wijzen
dat hij zoveel koppel onderin had,
maar dat was relatief; het was ei-
genlijk meer zo dat hij met het
klimmen van het toerental nogal
snel in ademnood kwam en dan
werd het meer een soort waterstof-
motor (hij verbrandde alleen nog

maar de waterstof van de koolwa-
terstoffen en stootte de koolstof
onverbrand uit, in een duidelijk
waarneembare rookpluim). Dat al-
les werd voor lief genomen op ba-
sis van een kilometerprijs die gun-
stig afstak bij die van benzine-
motoren. Dat lag niet zozeer aan
een wezenlijk groter motorren-
dement zoals vaak ten onrechte
werd beweerd; het had in feite al-
les te maken met een (fiscaal be-
paalde) lagere brandstofprijs. En
het feit dat we aan de pomp afreke-
nen in liters, terwijl een liter diesel
ten gevolge van de grotere dicht-
heid zo’n 12 procent meer gram-
men bevat, en daarmee ook een
overeenkomstig grotere energie-in-
houd, deed de aantrekkelijkheid
ook al geen kwaad. Het lagere ver-
mogen van de gemiddelde diesel
(we praten hier over vrij aanzui-
gende voor- en wervelkamer die-
sels) deed voor wat het verbruik
betreft de rest.

Opkomst van de diesel
Er veranderde echter veel toen de
eerste VW Golf Diesel uitkwam.
Hier was een klein pittig dieseltje
dat zich met de benzinemotor leek
te kunnen meten. En toen de turbo-
diesel eenmaal ingeburgerd raakte
was het hek van de dam. De ver-
mogens werden vergelijkbaar, de

vermogenskarakteristiek begon er-
gens op te lijken (geen ademnood
meer zodra er moest worden ge-
presteerd), de karakteristieke rook-
pluim begon te verdwijnen en de
diesel begon maatschappelijk zo-
waar geaccepteerd te worden. Er
waren zelfs al optimisten die de
diesel begonnen aan te prijzen als
de oplossing voor het milieupro-
bleem, maar dat was iets te voorba-
rig. Weliswaar miste de diesel en-
kele kenmerkende milieubezwaren
van de ottomotor, maar daarvoor
had hij zijn eigen aspecten. Alleen
waren die aanvankelijk nog niet in
de uitlaatgaswetgeving opgeno-
men, simpelweg omdat er nu een-
maal veel meer benzine-auto’s dan
diesels rondreden. Maar de diesel-
business begon dermate te ‘boom-
en’ dat er geen automerk is dat zich
nog kan permitteren geen diesels
in het programma te voeren.

Stikstofoxiden en deeltjes
Met het stijgen van de populariteit
van de diesel werd het uiteraard
zaak om milieutechnisch ook eens
kritisch naar die aandrijfbron te
gaan kijken. Argumenten als ‘die
paar diesels kunnen onmogelijk
veel kwaad doen’ gaan niet meer
op wanneer, zoals in Frankrijk, de
helft van de verkoop diesel is. Het
slechte nieuws betreffende diesel-

uitlaatgassen laat zich dan samen-
vatten in twee woorden: stikstof-
oxiden en deeltjes. Voeg je er een
katalysator aan toe (maar nu loop
ik vooruit op mijn verhaal) dan
komt er nog een derde bij: sulfaat.
Het goede nieuws heet CO2. Laten
we dat eens één voor één bekijken.

Ozon bedreiging
Stikstofoxiden (NO en NO2) dra-
gen bij aan de verzuring, de paniek
van de jaren tachtig. Voorts is de
component NO2 giftig in lokale si-
tuaties. Maar het belangrijkste is

Hoop gevestigd op roetfilter en de NOx kat

Zwaar weer op til
voor de diesel
Moderne personenautodiesels zijn een lust voor het oor en een genot om mee te

rijden. We zouden bijna vergeten dat ze nog uitlaatgassen uitstoten. Vooral dit

laatste blijft, ondanks alle technische vooruitgang, zorgen baren. We vroegen 

ir. R.C. Rijkeboer van TNO-WT eens helder uit te leggen welke donkere wolken

zich samenpakken boven de diesel. Een ontnuchterend relaas…

De verwachting is dat nog vóór het
jaar 2000 circa 90 procent van de
diesels van het direct ingespoten
type zal zijn.Die stoten ten opzich-
te van de voor- en wervelkamer
motoren minder CO2 uit maar de 
NOx-uitstoot is hoger.
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wel dat stikstofoxiden (NOx) be-
trokken zijn bij het ontstaan van
fotochemische smog. Een eind-
product daarvan is onder andere
ozon, wat in grotere concentraties
op leefniveau erg ongezond is. De
voorstellen van de Europese com-
missie voor 2000 en later zijn dan
ook voornamelijk gebaseerd op de
wens om qua ozongehalte te vol-
doen aan de luchtkwaliteitsnor-
men. En die gaan we dus niet halen
als er te veel NOx in de lucht

komt. Bij de ottomo-
toren hebben we dit
probleem dankzij de
katalysator groten-
deels onder de knie;
bij de diesel is dat
nog een probleem.
Daarbij komt dat de
dieselmotor als ge-
volg van een hogere

verbrandingstemperatuur neigt
naar een relatief hoge NOx-uit-
stoot. Dat is een tijdlang versluierd
geweest omdat we in Europa de
achteraf niet zo verstandige beslis-
sing hebben genomen om de uit-
stoot van NOx en koolwaterstoffen
(zeg maar: onverbrande brandstof)
samen te nemen en daar één limiet
voor te stellen. En gelukkig voor
de diesel heeft de ottomotor een
hogere uitstoot van HC. Maar dat
gaat veranderen; vanaf 2000 ko-
men er aparte NOx-limieten. Een
argument van ‘dieselzijde’ is ech-
ter dat de huidige emissietest geen
eerlijke vergelijking geeft tussen
otto en diesel en dat de diesel in
feite niet méér NOx-uitstoot dan
een ottomotor. In een technische
voordracht die ik dit voorjaar in
Londen hield, heb ik dat onder-
zocht en verrassenderwijze klopt
dat, althans voor zogenoemde
EURO 1 motoren (1992-1996).
Met ingang van EURO 2 (1996-he-
den) klopt dat al niet meer en voor
EURO 3 en later wordt het verschil
alleen maar groter. Dat komt onder
andere omdat de NOx-eisen voor
dieselmotoren minder streng wor-
den aangescherpt. Daar is een hele
goede reden voor. Als ze voor otto
en diesel gelijk zouden worden ge-
maakt zou er geen dieselmotor aan
kunnen voldoen. Dan waren er
vanaf 2000 geen dieselmotoren
meer op de markt. En gezien de

Veel autofabrikanten hebben hun moderne diesels uitgerust met een oxidatie-
katalysator.Deze oxideert gasvormige koolwaterstoffen,zoals PAK,voordat
ze condenseren op de roetdeeltjes.Bij te hoge katalysatortemperatuur ont-
staat uit de zwavel in de brandstof het schadelijke sulfaat.Het zwavelgehalte
moet daarom veel verder omlaag.

U had het roetfilter misschien al naar het geschie-
denisboek verwezen,maar dit zal uiteindelijk toch
de redder in de nood moeten zijn.De huidige roet-
filters zijn nog veel te groot en te zwaar en het rege-
nereren is nog problematisch.Werk aan de winkel
dus voor de fabrikanten!
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economische belangen die daar in-
tussen zijn opgebouwd, is er nie-
mand die dat aandurft. Wat dat be-
treft zijn de Amerikanen aanzien-
lijk rigoureuzer; maar die hebben
dan ook nooit een echte dieselcul-
tuur gehad. Mijn betoog in Londen
was dat zo’n situatie acceptabel is
voor een overgangstermijn, maar
dat we die termijn dan wel moeten
gebruiken om hard naar oplossin-
gen te zoeken. Je kunt op den duur
niet blijven meten met twee maten.

Op zoek naar deNOx kat
Zijn er oplossingen in zicht? In fei-
te wel. Al onze hoop is gevestigd
op de zogeheten deNOx katalysa-
tor. De huidige driewegkatalysator
kan NOx omzetten in een zuurstof-
arme omgeving. Maar dieseluit-
laatgas kenmerkt zich door een re-
latief hoog zuurstofgehalte. Daar
worden oplossingen voor gezocht
die collectief worden aangeduid
als deNOx katalyse. We hopen te-
gen 2005 over commerciële
deNOx katalysatoren te kunnen
beschikken. En dat niet eens pri-
mair vanwege de personenautodie-
sel, maar bovenal voor de vracht-
autodiesel. Echter ook de arm-
draaiende ottomotor, zoals de di-
rect ingespoten ottomotor en wel-
licht ook de tweetakt, zit er met
smart op te wachten. De Japanners
hebben voor de GDI ottomotor op
hun lokale markt al een variant in
productie, maar die houdt niet van
het zwavelgehalte van de Europese
brandstoffen. Voor Europa wordt
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we meer weten. Dus limiteren we
de deeltjesemissie. De eerste stap
van de automobielfabrikanten was
om oxidatiekatalysatoren te instal-
leren. Dat lijkt vreemd want roet-
deeltjes worden niet aangepakt
door een oxidatiekatalysator. Maar
wat zo’n katalysator wel doet, is
gasvormige koolwaterstoffen, zo-
als PAK, oxideren voordat ze con-
denseren op de roetdeeltjes. Je ver-
mindert daarmee de gemeten deel-
tjesemissie en vooral de meest
schadelijke bestanddelen daarvan.
Alleen: als de temperatuur in de
kat te hoog oploopt, ga je uit de
zwavel van de brandstof sulfaat
maken en dat is minstens zo scha-
delijk. Sulfaat meet je echter weer
terug als deeltjesemissie, dus de
fabrikant zorgt er wel voor dat hij
dat in de hand houdt. Althans in
het werkgebied van de uitlaatgas-
keuring. Het is wel de reden dat er
voor 1996 door de auto-industrie
werd gevraagd om laagzwavelige
dieselbrandstof. Voor 2000 en
2005 moet dat zwavelgehalte ove-
rigens nog veel verder omlaag van-
wege de deNOx kat. Dat gaat de

er dus een andere variant gemon-
teerd en het is nog maar afwachten
hoe die zich gaat houden. Dat
wordt duimen, want als het mislukt
hebben we echt een levensgroot
probleem.

Donkere wolken
Dan de deeltjes. Daarbij gaat het
niet alleen om de pure roetdeeltjes.
Jarenlang is ons verteld dat roet
weliswaar hinderlijk was, maar be-
slist niet schadelijk. Daar begint
men nu van terug te komen. Het
lijkt erop dat alle ingeademde deel-
tjes schadelijk zijn voor de longen,
ongeacht hun aard (ex-mijnwer-
kers kunnen u daar alles over ver-
tellen). Maar daar komt nog iets
bij. Aan die roetdeeltjes zitten al-
lerlei vervelende stofjes gehecht
zoals PAK, dat staat voor polycy-
clisch aromatische koolwaterstof-
fen, een bekend complex van ten
dele zeer kankerverwekkende stof-
fen. Het vervelende is dat PAK bij
voorkeur ontstaat onder die condi-
ties waar ook roetdeeltjes ontstaan,
dus de twee gaan hand in hand.
Krijgen mensen echt kanker van
dieseluitlaatgassen? Dat is een om-
streden vraag. Je kunt het ethisch
niet op mensen uitproberen en dus
gebeurt dat op dieren (op de ethi-
sche kant daarvan ga ik nu niet in).
En wat blijkt: ratten krijgen er kan-
ker van en hamsters niet. Voorzich-
tigheid lijkt geboden, zeker totdat
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oliemaatschappijen nog veel geld
kosten (ga maar vast uit van een
stijging van de brandstofprijs),
maar wellicht lossen we er een
paar problemen mee op.

Het slechte nieuws
Voor 2000 en 2005 worden de
deeltjeseisen nog verder aange-
scherpt. Een goede zaak zult u
denken. Dat dachten wij ook. Maar
het loopt altijd anders. Intussen is
gebleken dat alle maatregelen die
leiden tot minder uitstoot van deel-
tjes niet leiden tot minder deeltjes,
maar vooral tot kleinere deeltjes.
En kleinere deeltjes... precies, die
dringen alleen nog maar dieper
door in de longen. En dus wordt
het probleem groter in plaats van
kleiner. Die ontdekking heeft bij
overheden intussen geleid tot be-
hoorlijke paniek (en dan vooral in
verband met de vrachtautodiesel).
De nieuwste hobby van onder-
zoekslaboratoria is daarom het me-
ten van deeltjesgrootte-verdeling.
Het liefst zouden we nu het aantal

deeltjes gaan limiteren. Maar deel-
tjestellers bestaan alleen nog maar
op laboratoriumschaal en zijn nog
lang niet rijp voor routinematige
uitlaatgaskeuringen. Nog afgezien
van het feit dat geen fabrikant nu al
zou weten hoe hij dat aantal zou
kunnen verminderen. En dus zitten
we ineens midden in de problemen
en ontvouwt zich van de ene dag op
de andere een compleet nieuw
deelgebied van het vak. Wat best
boeiend zou zijn, ware het niet dat
we de antwoorden eigenlijk van-
daag nog nodig hebben. Want de
wetgeving voor 2000 en later ligt
nu al in Brussel op tafel. Voor de
middellange termijn is al onze
hoop gevestigd op het roetfilter, dat
eerder in Amerika is mislukt, maar
waarvan we hopen dat het er samen
met de deNOx kat zo rond 2005
toch zal komen. Maar voor de korte
termijn bevindt de diesel zich op
dit punt duidelijk in zwaar weer.

Van IDI naar DI
Blijft nog het goede nieuws: een
relatief lage CO2-uitstoot. Nu blijkt
het CO2-voordeel bij voor- en wer-
velkamerdiesels nogal tegen te val-
len. Ik zei hierboven al dat het liter-
verbruik van de oude diesel onder
andere zo laag was omdat een liter
diesel meer grammen bevat dan
een liter benzine. Dat vind je on-
verbiddelijk terug in de CO2-uit-
stoot. Er is dan ook een felle wed-
loop losgebarsten ten aanzien van
de ontwikkeling van de direct in-
gespoten (DI) personenautodiesel.
Eerst leek dat vrij geleidelijk te
gaan. Nog kort geleden gingen we
er bij onze toekomstverkenningen
vanuit dat het DI-aandeel tussen
1995 en 2005 geleidelijk zou groei-
en van 0 naar 50 procent van de
dieselmarkt. Intussen is er al bijna
geen automerk meer dat geen DI in
productie heeft of binnenkort gaat
nemen. We schatten nu dat de
markt al vóór 2000 stabiliseert op
circa 90 procent DI. Het lijkt een
soort hype: iedereen moet dat bord-
je TDI achter op zijn diesel hebben.
Een hype met een gunstig effect
voor het broeikasgevaar, zou je
denken. Maar: een DI-diesel heeft
wel een nog hogere NOx-uitstoot
dan een IDI. Hij verbrandt nog he-
ter (die rendementswinst moet ten-

slotte ergens vandaan komen); dat
is dan weer de keerzijde van de
medaille. Overigens is de hogere
limietwaarde die dat mogelijk
maakt wel in tijd begrensd: na 2000
zal de DI-diesel niet méér NOx
mogen uitstoten dan de IDI (dat is
dan wel altijd nog meer dan de ot-
tomotor). In mijn voordracht in
Londen heb ik voorgerekend dat de
toename in NOx geen redelijke
prijs is voor de afname in CO2. Als
je uitgaat van een redelijke schat-
ting voor de maximaal mogelijke
vergroting in het verkoopaandeel in
de komende 10 jaar, dan bespaar je
niet meer dan enkele procenten
CO2 in 2010 (2 á 3 procent over het
hele wagenpark), voor de prijs van
een duidelijk hogere NOx-uitstoot
(circa 8 procent). En dezelfde ver-
mindering in CO2 zou je ook berei-
ken door in te zetten op een maxi-
maal aandeel GDI ottomotoren in
combinatie met een maximaal aan-
deel LPG.

Werk aan de winkel
Wat is dan onze conclusie? Voor de
korte termijn zullen we de perso-
nenautodiesel voorlopig in leven
moeten houden door hem toe te
staan op het gebied van uitstoot een
uitzonderingspositie in te nemen,
op voorwaarde dat er wordt ge-
werkt aan oplossingen. Maar niet
alle overheden zullen bereid zijn
een verdere groei toe te laten, laat
staan te stimuleren. Voor de mid-
dellange termijn is de hoop geves-
tigd op het roetfilter en de deNOx
kat, zodat de diesel weer kan wor-

den opgenomen in de familie van
schone technologieën. Voor de lan-
ge termijn ziet het er waarschijn-
lijk nog weer anders uit met hybri-
de voertuigen. Of die zullen zijn
uitgerust met een otto- of een DI-
dieselmotor of zelfs een brandstof-
cel valt nu nog niet te bezien.

En de vrachtauto?
Tot besluit nog een paar woorden
over de vrachtauto. Uiteraard geldt
alles wat hierboven is gezegd over
de milieu-aspecten van de kleine
dieselmotor onverkort voor de
vrachtautodiesel. Bij de vrachtauto
is er echter nog het probleem dat er
geen alternatief is voor de (DI) die-
selmotor. Dat betekent echter wel
dat de gezamenlijke NOx-uitstoot
van het vrachtverkeer op de mid-
dellange termijn wel die van het
personenautoverkeer ruim dreigt te
gaan overschaduwen. Nog meer
dan bij de personenautodiesel geldt
hier dat onze hoop is gevestigd op
het roetfilter en de deNOx kat, ook
voor de wat langere termijn, omdat
de overstap naar hybride zich hier
niet aandient. Gecombineerd met
de eisen van de personenautodiesel
en de DI-ottomotor betekent dat in
feite dat de bal nu heel erg ligt bij
de katalysatorfabrikanten; en bij de
oliemaatschappijen (extreem laag-
zwavelige brandstof). De autofa-
brikanten en de wetgevers wachten
dat, in gezamenlijke bezorgdheid,
met het zweet in de handen af.

Ir. R.C. Rijkeboer
TNO-WT
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Deze tabel toont de NOx-eisen
voor personenauto’s in g/km zoals
nu gelden en straks van kracht
worden.De motorfabrikanten zul-
len alles uit de kast moeten halen
om aan deze eisen tegemoet te
kunnen komen.

De NOx-eisen voor vrachtautomo-
toren in g/kWh.Alle hoop is geves-
tigd op de deNOx kat in combina-
tie met laag-zwavelige brandstof.

Keuringscyclus geeft 
te rooskleurig beeld
De officiële keuringscyclus blijkt een vertekend beeld te geven van de
werkelijke NOx-uitstoot van otto- en dieselmotoren.Bij de ottomotor
moeten we de veroudering van de katalysator er nog bijtellen.En bij
beide moeten we corrigeren voor het niet voldoende representatief
zijn van de ritcyclus.Als we dat doen,blijkt voor EURO1 motoren de
NOx-uitstoot van IDI-diesels vrijwel gelijk te zijn aan die van otto-
motoren.Voor EURO2 motoren gaat dat echter al niet meer op.
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Otto IDI diesel DI diesel

Euro 1 (1992) 0,50 1 0,95 2

Euro 2 (1996) 0,225 1 0,60 2 0,77 2

Euro 3 (2000) 0,15 0,50
Euro 4 (2005) 0,08 0,25

1 Op basis van de aanname dat 45% van de
HC+NOx bestaat uit NOx

2 Op basis van de aanname dat 85% van de
HC+NOx bestaat uit NOx

Euro 1 (1992) 9,0
Euro 2 (1996) 7,0
Euro 3 (2000) 1 5,0
Euro 4 (2005) 2 ~3,0
Euro 5 (2010) 2 ~1,5

1 Voorstel van de Europese Commissie
2 Schatting van de auteur

Ook vrachtauto moet
véél schoner
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