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MILIEU
Toekomstige emissie-eisen voor motorfietsen

In feite bestaat er al een internatio-
nale regeling voor de uitlaatemis-
sies van motorfietsen sinds 1979.
Deze is destijds tot stand gekomen
onder de paraplu van de VN in
Genève. Maar de bijbehorende ei-
sen waren zo ruim dat vrijwel geen
enkel Europees land de moeite
heeft genomen deze regeling in de
nationale wetgeving op te nemen.

Begin jaren negentig kwam het
onderwerp op de agenda van de
EG te Brussel. De benadering was
die welke men in ook andere ge-
vallen heeft toegepast: de procedu-
re van Genève werd ongewijzigd
overgenomen, maar er werden
strengere eisen aan gehangen.
Deze eisen waren zodanig gekozen
dat ze in elk geval hout sneden,
zonder extreem te zijn. Intussen
werd de Europese Commissie ver-
plicht om voor een bepaalde datum
met een voorstel te komen voor
een definitief niveau van eisen.
Men heeft echter niet, zoals bij an-
dere wegvoertuigen, een aparte uit-
laatgasrichtlijn willen maken. In
plaats daarvan heeft men alles wat
motorfietsen betreft (veiligheid,
verlichting, uitlaatgassen etc.)
willen onderbrengen in één alles-
omvattende Richtlijn, een zoge-
noemde Multirichtlijn. Maar
zwaarwegende bezwaren van het
Europees Parlement, vooral op het
gebied van veiligheid, hebben de
publicatie van deze Richtlijn flink
vertraagd. Uiteindelijk is hij per 17
juni 1999 van kracht geworden.

Het is u waarschijnlijk niet eens
opgevallen, maar op de Motor-RAI
stonden de eerste modellen die aan

deze ‘fase 1’ voldeden. Overigens
hoeven nog niet alle modellen aan
deze Richtlijn te voldoen. Model-
len waarvoor reeds vóór 17 juni
1999 een typekeuring was afgege-
ven hebben nog een jaar respijt.

Omdat het van kracht worden
van de Richtlijn zo lang op zich
heeft laten wachten was er echter
weinig tijd meer voor de studie
naar de tweede fase. Volgens het
oorspronkelijke besluit had de Eu-
ropese Commissie voor diezelfde
17 juni met een voorstel voor de
tweede fase hebben moeten ko-
men. Dat is echter vertraagd tot
naar verwachting januari 2000.

Aanloop tot tweede fase
Ik zal u proberen te schilderen wat
er vervolgens gebeurd is in de aan-

loop naar die tweede fase. Ik ben
daar zelf nauw bij betrokken ge-
weest. De Commissie had de in-
dustrie gevraagd met een studie te
komen naar de technische moge-
lijkheden om tot emissieverlaging
te komen, alsmede de kosten daar-
van. Deze studie is in 1998 op tafel
gekomen. Naar de mening van de
lidstaten was deze studie echter te
defensief. Vooral de Duitse delega-
tie beschuldigde de industrie van
een veel te pessimistische en bo-
vendien oncontroleerbare voorstel-

ling van zaken.
De Duitsers hadden al in 1997

een schot voor de boeg gegeven
met een document waarin zij vroe-
gen om zeer scherpe eisen. Dat
moest kunnen want BMW’s zijn al
verkrijgbaar met katalysator, dus
waarom andere merken niet? Vol-
gens de Duitse delegatie is de drie-
wegkatalysator voldoende gerijpt
in de automobielwereld. Bij de
motorfietsen hoef je hem dus al-
leen maar te monteren. De indus-
trie zag dat echter anders.

Verdeelde markt
De Commissie heeft toen een onaf-
hankelijke consultant gezocht die
zowel het vertrouwen van de in-
dustrie als van de lidstaten genoot.
Die moest een technologie-studie
maken en tevens een beoordeling
geven van het industrierapport. Die
consultant werd TNO. Het feit dat
de projectleider zelf zijn woon-
werk verkeer per motorfiets pleegt
te doen stond kennelijk borg voor
voldoende betrokkenheid.

Katalysator en inspuiting worden gemeengoed

Motorfiets met frisse adem
De auto-industrie heeft de buik bijkans vol van het milieu. De ene

emissienorm is nog maar net van kracht, of de volgende veel

strengere eis staat al voor de deur. Vreemd genoeg ontspringt de

motorfiets nog altijd de dans. Maar niet voor lang, zo blijkt uit het

relaas van Ir. R.C. Rijkeboer van TNO Wegtransportmiddelen.

Strengere emissienormen voor
motorfietsen zijn voor de één een
schrik,voor de ander een wassen
neus.BMW past de geregelde
driewegkatalysator én elektroni-
sche inspuiting nu al toe,waar-
door deze motorfietsen veel scho-
ner zijn dan de wetgever verlangt.
TEKENING:BMW

Deze grafiek toont de huidige motorfietscyclus.Deze wordt tweemaal
‘gereden’om de motor op te warmen,pas daarna start de eigenlijke me-
ting en wordt de cyclus vier maal gemeten.Van een koude start is dus
geen sprake en de meetsnelheid ligt erg laag.Momenteel is er een meer
realistische rijcyclus in ontwikkeling.
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De TNO studie heeft eerst een
inventarisatie gemaakt van de Eu-
ropese markt. Die kun je globaal in
tweeën verdelen in noord-zuid
richting. De Mediterrane landen
hebben een grote populatie aan
kleine machines (meest scooters),
veelal uitgerust met tweetaktmoto-
ren. Je kunt dan vooral denken aan
landen als Griekenland en Spanje.
Ze worden veel gebruikt voor
woon-school en woon-werk ver-
keer en ze rijden vrijwel uitslui-
tend in de stad. In sommige landen
mogen ze niet op de snelweg ko-
men. De triplengtes zijn kort en de
koude start speelt een duidelijke
rol.

De meer noordelijke landen,
Duitsland voorop, kennen voorna-
melijk grote machines. Deze wor-
den vooral recreatief gebruikt,
waarbij het gebruik op toeristische
routes de voorkeur heeft; stad en
snelweg vormen een minderheid
(circa 20% elk). De triplengtes zijn
lang en de koude start speelt vrij-
wel geen rol.

Landen als Italië en Frankrijk
kennen een mix van deze twee ca-
tegorieën. Maar de middenklasse,
zeg tussen 125 en 500 cc, komt in
Europa nauwelijks voor.

Zo’n duidelijke verdeling, met
zijn typische gebruikskarakteristie-
ken, dient uiteraard zijn invloed te
hebben op de wijze waarop je een
uitlaatgastest voor deze voertuigen
zou moeten inrichten.

Stap voor stap
Het technische deel van de TNO
studie mondde uit in een aantal
aanbevelingen. Een rondje indus-
trie had duidelijk gemaakt dat deze
beslist wel de noodzaak, of in elk
geval de onvermijdelijkheid van

een uitlaatgaswetgeving inziet. Zij
vraagt echter tijd om de benodigde
ontwikkeling te doen. Dat leidde
tot de aanbeveling om ook het ver-
volgtraject niet in één grote stap af
te leggen, maar dit te verdelen in
twee of mogelijk zelfs drie kleine-
re stappen. Een daarmee samen-
hangende conclusie was dat de
kosten niet zitten in de aanschaf
van een katalysator, maar in de
noodzakelijke kalibratie- en ont-
wikkelingskosten. Deze zijn ver-
waarloosbaar als een fabrikant de
introductie kan laten samenvallen
met een toch al geplande model-
wijziging, maar kunnen gigantisch
oplopen als ze speciaal voor deze
aanpassing gemaakt moeten wor-
den.

Een andere interessante conclu-
sie was dat het gebruik van een ka-
talysator op een motorfiets totaal
verschilt van het gebruik daarvan
op een auto: hogere toerentallen,
star aan het frame gemonteerde in
plaats van in rubber opgehangen
uitlaten (trillingen!), ruimtegebrek,
thermische problemen, de nabij-
heid aan de benen van de berijder,
en zelfs zaken als het feit dat de
uitlaten van motorfietsen een uit-
gesproken stylingelement zijn, ma-
ken de situatie totaal anders. Le-
vensduurcijfers van katalysatoren
op motorfietsen liggen ook duide-
lijk anders dan die bij auto’s. Dat
zijn allemaal zaken om rekening
mee te houden.

Nieuwe ritcyclus
Wij hebben de bui al enige tijd
zien hangen en zijn met ons minis-
terie gaan praten over de ritcyclus.
Een uitlaatgaskeuring bestaat in
principe uit het narijden van een rit
op een rollenbank, waarbij de uit-
laatgassen ‘opgevangen’ worden.
Nu is destijds in Genève voor de
ritcyclus dezelfde gekozen als voor
de auto’s werd gebruikt. Dat was
toen uitsluitend een stadsrit, waar-
bij voor de motorfietsen dan ook
nog een keer de koude start ge-
schrapt is.

Nu weten we intussen dat deze
ritcyclus al te ‘tam’ is voor auto’s,
maar hij is dat zeker voor motor-
fietsen. VROM was het daarmee
eens en sinds het begin van 1999
zijn we verwikkeld in een geza-

menlijk project met de industrie
om een meer zinvolle ritcyclus te
ontwikkelen. En die moet dan we-
reldwijd gebruikt worden, als wij
onze zin krijgen.

Een aanbeveling van het TNO
rapport was dus duidelijk om voor
de tweede fase nog maar even aan
te modderen met de bestaande rit-
cyclus, om het dan in de derde fase
meteen goed te doen in de nieuwe
ritcyclus.

Dynamiek speelt grote rol
Maar op dat moment verschijnen
de Duitsers weer ten tonele, en de
Duitsers hebben ineens haast. De
tweede fase moet de intussen ook
al bij de auto’s ingevoerde buiten-
wegrit meenemen en er moet koud
gestart worden net als bij de auto’s.
Dan kun je meteen dezelfde eisen
stellen als bij de auto’s, want de
testmethode is dan immers verge-
lijkbaar. En het is niet aan het grote
publiek uit te leggen dat een mo-
torfiets meer zou mogen uitstoten

dan een auto. Op zichzelf klinken
hun argumenten best verleidelijk.
Als we maar een snelheid van 120
km/h in de ritcyclus hebben, zo
zeggen ze, dan doet de dynamiek
van de rit niet zoveel ter zake, en
de autocyclus bestaat, daar weten
we alles van en die kunnen we dus
morgen invoeren. En de katalysa-
tortechniek is ook al uitgekauwd
voor die auto’s, dus die kun je zo
overnemen. Zulke argumenten
gaan er bij de Scandinaviërs en de
Oostenrijkers (zeer milieubewust
en weinig eigen motorrijders) in
als koek.

Intussen weten wij dat de dyna-
miek van de rit van overheersend
belang is voor de resultaten van de
test. Je loopt met het overnemen
van de autocyclus het risico dat je
de industrie opzadelt met een
enorm pakket aan werk, zonder dat
daar een evenredige emissiever-
mindering op straat tegenover
staat.

Intussen heeft de Commissie la-

Bovenstaand de huidige en toekomstige emissie-eisen voor motorfiet-
sen.Een definitief voorstel van de Commissie voor de fasen 2 en 3 wor-
den in januari 2000 verwacht.De verdeling klasse I/II wordt nog nader in-
gevuld,maar zal ergens tussen de 125 en 250 cc komen te liggen.De
limietwaarden fase 3 zijn een indicatie op basis van de huidige cyclus,en
moeten later ‘vertaald’worden naar de nieuwe cyclus.

Ook bij de tweetakt gaat de directe inspuiting zijn intrede doen.De twee-
takt gaat zich meer als viertakt gedragen,ook voor wat betreft de uitlaat-
gasemissies.
FOTO:APRILIA

Emissie-eisen aan motorfietsen (g/km)
Tweetakt Viertakt

CO HC Nox CO HC Nox

ECE40 13-32 8-12 - 18-35 4-6 -
Glijdende schaal afh. van gewicht Glijdende schaal afh. van gewicht

EU fase 1 (van kracht) 8 4 0,1 13 3 0,3
Voorlopig voorstel
EU fase 2 (Optie 1) class I als viertakt 4 1,6 0,3
EU fase 2 (Optie 1) class II als viertakt 7 1 0,3
EU fase 3 (Optie 1) class I als viertakt 2 0,8 0,2
EU fase 3 (Optie 1) class II als viertakt 2 0,3 0,1
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ten weten dat zij veel ziet in de
aanbevelingen van het TNO rap-
port. Zij gaat waarschijnlijk een
trapsgewijze verscherping voor-
stellen met de nieuwe in ontwikke-
ling zijnde ritcyclus als basis voor
de tweede (in totaal dus de derde)
fase. Maar de lidstaten moeten
daar dan wel mee akkoord gaan.
De meeste lidstaten hebben echter
al laten weten dat ze daar wel voor
voelen, maar een aantal wil toch
voor de eerstvolgende fase aan de
procedure sleutelen, wat zou bete-
kenen dat je in een korte periode
tweemaal de procedure gaat wijzi-
gen. Daar voelt de industrie begrij-
pelijkerwijs weer niet voor. Voorts
moet ook het Europees Parlement
nog akkoord gaan.

Katalysator en pulse-air
Als de aanbevelingen van het TNO
rapport worden gevolgd hebben we
voor de eerstvolgende fase (de
tweede dus) ongeveer het volgende
te verwachten. Kleine tweetakten
zullen worden uitgerust met oxida-
tiekatalysatoren. Deze moeten het
spoelverlies (onverbrand doorge-
spoeld mengsel) verbranden. Als
ik u vertel dat een doorsnee twee-
takt royaal 25-30% van zijn aange-
zogen mengsel doorspoelt, zult u
begrijpen dat die katalysator het
daar knap warm van gaat krijgen.
Die kat zal dan ook worden onder-
gebracht in de uitlaatdemper om te
voorkomen dat de uitlaat rood gaat
staan. We hebben het hier vooral
over stadsscootertjes zoals ze in
Zuid-Europese landen heel veel
voorkomen (niet te verwarren met
bromfietsen).

Kleine en middelgrote viertak-
ten zullen, voor zover ze er zijn,
eveneens worden uitgerust met een
oxidatiekatalysator, maar dan in
combinatie met een luchttoevoer in
de uitlaat. Waar tweetakten vooral
te lijden hebben van spoelverlies,
gaat het bij viertakten voorname-
lijk om te rijke mengsels. Spoel-
verlies is brandbaar mengsel, dat
zijn eigen verbrandingslucht bij
zich heeft. Bij een rijk mengsel
moet je die verbrandingslucht
apart toevoeren. Dat kan zonder
pomp, als je de toevoer vlak achter
de uitlaatklep laat uitmonden en in
die toevoer een terugslagklep op-

neemt. De drukpulsaties achter de
klep zorgen dan automatisch voor
een gepulste luchttoevoer. Zo’n
systeem is uit de automobielwereld
bekend en heet daar ‘pulse-air’. Op
de afgelopen Motor-RAI stonden
al de eerste pulse-air systemen.
Zulke systemen werken echter
vooral bij lage motorbelasting.

Elektronische inspuiting
Afhankelijk van hoe de voorstellen
er precies uit gaan zien zullen gro-
te viertakten ook nog met zo’n sys-
teem weg kunnen komen, maar
meer waarschijnlijk al met drie-
wegkatalysator moeten worden
uitgerust. Een volledig geregelde
driewegkat vraagt een lambdarege-
ling via lambdasonde en elektro-
nisch motormanagement. Dat lukt
eigenlijk alleen goed met elektro-
nische inspuiting.

In de derde fase zullen de twee-
takten waarschijnlijk overgaan op
directe inspuiting, waarbij je pas
inspuit als de uitlaatpoort al dicht
is, zodat je geen spoelverlies meer
hebt. Dat zal ze duurder maken,
maar uiteraard ook een stuk zuini-
ger. Het interessante is dat zulke
motoren zich veel meer als een
viertakt gaan gedragen, ook qua
uitlaatemissie. Dat was ook één
van de redenen om in het TNO
rapport te pleiten voor uniforme
uitlaatlimieten voor twee- en vier-
takt, en geen aparte limieten zoals
thans nog het geval is.

De viertakten, met mogelijke
uitzondering van de kleine, zullen
geleidelijk naar een geregelde drie-
wegkatalysator toegaan. Elektroni-
sche inspuiting zal dus meer en
meer doorschuiven naar het lagere
deel van de markt. Zoals het er nu
voorstaat zal de tweede fase waar-
schijnlijk ingaan in 2003 en de der-
de in 2006.

Motorfiets is geen auto
Een andere conclusie van het TNO
rapport was dat de motorfiets nooit
hetzelfde emissieniveau zal berei-
ken als een auto. Om dat te begrij-
pen hoeft u maar onder de motor-
kap te kijken van een doorsnee
auto. Als je dat dertig jaar geleden
deed zag je een grote lege ruimte
met ergens in het midden een
klomp gietijzer. In die tijd was een

‘grote’ motorfiets iets met twee ci-
linders en 500 cc. Ervaren hobby-
isten bouwden in die tijd een auto-
motor van 850 cc in een
motorfietsframe. Tegenwoordig
heeft ieder boodschappenautootje
minstens 1000 cc. Kijk je nu onder
de motorkap dan zie een volgepak-
te ruimte, waar geen vinger tussen
past. Ook een beetje motorfiets is
tegenwoordig 1000 of 1200 cc,
maar die automotor zou toch echt
niet in het frame passen. Zoveel
‘troep’ kun je in een fiets echt niet
om de motor heen bouwen.

Dan zijn er de bedrijfsomstan-
digheden. Een van de dingen waar
ik mij al jaren over verbaas, is de
gehechtheid aan carburateurs.
Over het algemeen zijn motorfiet-
sen technisch zeer geavanceerd.
Alu blokken, bovenliggende nok-
kenassen (liefst twee), balansas-
sen, meerkleppentechniek, indivi-
duele in- en uitlaten, extreem hoge
toerentallen en bijbehorende speci-
fieke vermogens, het was er alle-
maal voordat het in de autobranche
gemeengoed werd. Waarom dan
nog steeds die carburateurs? Is dat
toch een kwestie van kosten, of is
een motorfiets een te vijandige
omgeving voor geavanceerde elek-

tronica? Toch is in de racerij in-
spuiting stand der techniek, dus het
kan. Over enkele jaren zal elektro-
nische inspuiting ongetwijfeld
stand der techniek zijn.

Blijven ze schoon?
Rest mij nog één ontboezeming.
We kunnen de industrie vragen
met enorme inspanningen de mo-
torfiets tot een sociaal en milieu-
technisch aanvaardbaar vervoer-
middel te maken. Maar wat
gebeurt er als de klant er onmid-
dellijk die kat er weer uitsloopt
omdat hij meent dan meer presta-
ties te hebben. Dan is het allemaal
verspilde moeite. Een duidelijke
aanbeveling in het TNO rapport
was dan ook dat een pakket maat-
regelen alleen zin heeft als er ook
een duidelijk handhavingsbeleid
deel van uitmaakt. Er is inmiddels
een APK voor motorfietsen in
voorbereiding, die zich vooral richt
op veiligheid en verlichting. Uit-
breiding met een emissie-hoofd-
stuk maakt zo’n APK nog zinvol-
ler. Kortom, er staat ons nog veel
te wachten.

Ir. R.C. Rijkeboer
TNO WEGTRANSPORTMIDDELEN
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Het is opmerkelijk hoe lang de carburateur in de motorfietswereld stand
houdt,ondanks alle technische innovaties.Elektronische inspuiting,zo-
als op dit Suzuki-blok, is nu nog een zeldzaamheid maar wordt snel ge-
meengoed wanneer de emissie-eisen worden aangescherpt.
FOTO:SUZUKI
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