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MILIEU
Ontwikkelingen in dieseltechnologie

De moderne dieselmotor levert
prestaties van niveau met een vrij
lage geluidsproductie. Maar on-
danks de gunstige dynamiek en het
grote comfort blijven zaken als het
verbruik en de uitstoot onder vuur
liggen. In 2005, wanneer de Euro
4-regels van kracht worden, moet
de uitstoot van deeltjes met vijftig
procent teruggebracht zijn ten op-
zichte van de huidige limiet.

Volgens Volkswagen zijn er
geen eenduidige verbanden tussen
uitstoot en gezondheidsrisico’s te
vinden. Desondanks wil de Duitse
fabrikant uit voorzorg, maar ook
voor verbetering van het imago
van de dieselmotor, vooruitlopen
op de nieuwe eisen met betrekking
tot uitstoot. Het eerste voorbeeld
hiervan kennen we ondertussen als
de Lupo 3L TDI.

Er zijn in grote lijnen drie ver-
schillende manieren om deeltjes-
uitstoot bij dieselmotoren te beper-
ken: inwendige verbeteringen aan
de motor, nabehandeling van uit-

laatgassen en aanpassing van de
dieseloliesamenstelling.

Herkomst van deeltjes
De deeltjes waar over gesproken
wordt wanneer het om uitlaatgas
van dieselmotoren gaat, bestaan
voornamelijk uit koolstofverbin-

dingen. In de volksmond wordt ge-
sproken over roet. De roetdeeltjes
ontstaan in het verbrandingsproces
tijdens de gasfase als gevolg van
een onvolledige verbranding. Vorm
en grootte van de deeltjes zijn erg
afhankelijk van de lucht/brandstof-
verhouding en van de heersende
temperatuur.

De inspuitdruk is van invloed op
de totale hoeveelheid roetdeeltjes,
niet op de grootte daarvan. De
kleinste deeltjes (nano-afmetingen,
kleiner dan 0,05 micrometer, ofte-
wel 0,00005 millimeter) ontstaan
voornamelijk als condensatiepro-
duct van zwavel wat nog steeds in
dieselolie aanwezig is.

Interne maatregelen
Het is eenvoudiger om een lichte
auto aan de nieuwe Euro-normen
te laten voldoen dan een zwaarder
voertuig. Het gaat bij personen-
auto’s namelijk om de deeltjesuit-
stoot per kilometer. Om de Euro 4-
eis te halen volstaat het om bij een

lichte auto alleen het verbrandings-
proces te optimaliseren. 

Optimalisatie van het verbran-
dingsproces met betrekking tot de
roetproductie begint met het ver-
hogen van de inspuitdruk, waar-
door de brandstof fijner vernevelt.
Volkswagen stelt dat de hoogte van
de inspuitdruk bijna omgekeerd
evenredig is met de roetmassa.
Naast de verhoging van de inspuit-
druk heeft ook de vorm van de
nozzel en het aantal inspuitingen
per cyclus invloed op de productie
van deeltjes. Met pompverstuivers
denkt Volkswagen aan drie- á vier-
voudige inspuiting om het gewens-
te resultaat te halen.

Bij zwaardere auto’s zijn extra
aanpassingen aan de motor nodig
om Euro 4 te halen. De eerste wij-
ziging is het aantal kleppen per ci-
linder: vier in plaats van twee.
Hierdoor kan de injector centraal
en verticaal tussen de kleppen ge-
plaatst worden. Direct hieraan ge-
koppeld is een andere vorm van de
verbrandingsruimte. Het gevolg is
een homogeen mengsel met als re-
sultaat een verbeterde verbranding.
Dit leidt direct tot een lagere uit-
stoot van onvolledig verbrande
roetdeeltjes.

Nabehandeling
Wanneer het niet meer mogelijk is
om de uitstoot te beperken met
motoraanpassingen, dan is nabe-
handeling van de uitlaatgassen
noodzakelijk. Om de zwaardere
voertuigen aan de normen te laten
voldoen werken de Volkswagen-
ingenieurs aan passieve en actieve
nabehandelingssystemen. De ac-
tieve methodes zijn gekoppeld aan
het motormanagementsysteem,

Nabehandeling van uitlaatgassen lijkt noodzaak

Volkswagen druk voor Euro 4
De strategie die Volkswagen volgt om met haar dieselmotoren vanaf 2005 te voldoen aan de Euro 4-nor-

men leunt op twee gedachten. Aan de ene kant moeten verbeteringen in de motor uitkomst bieden, aan de

andere kant lijkt toepassen van nabehandelingen met behulp van filters en katalysatoren noodzakelijk.
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waardoor de motor en uitlaatgas-
nabehandeling niet langer als twee
aparte processen werken, maar als
één geheel. Hierdoor moet het mo-
gelijk worden om de samenstelling
en de temperatuur van de uitlaat-
gassen aan te passen aan de eisen
van het nabehandelingstraject.

Roetfilters
Een gewoon roetfilter is volgens
Volkswagen geen oplossing om de
uitstoot van deeltjes aan te pakken:
ondanks dat een roetfilter nage-
noeg alle deeltjes uit het uitlaatgas
filtert zal het na verloop van tijd
vervuild raken en een blokkade
vormen met als gevolg een minder
presterende motor. Om deze reden
is men er bij Volkswagen van over-
tuigd dat actieve methodes de op-
lossing vormen. Een bekende op-
lossing is het filter dat met de in
het uitlaatgas aanwezig zuurstof
(O2) in intervallen bij een tempera-
tuur van boven 500 °C schoon ge-
brand wordt. Deze discontinue op-
lossing vindt bij Volkswagen
echter geen genade: tijdens de re-

generatie is de uitstoot van schade-
lijke stoffen hoger, evenals het
brandstofverbruik. Tevens worden
de onderdelen van het filtersys-
teem iedere keer blootgesteld aan
hoge thermische belastingen.

Continue regenereren
Met boven genoemde effecten in
het achterhoofd is Volkswagen be-
zig met de ontwikkeling van een
continue werkend systeem dat de
nadelen zo veel mogelijk moet
voorkomen. Geëxperimenteerd
wordt onder andere met een conti-
nue reinigend filter dat in de meest
voorkomende bedrijfssituaties
slechts 20 tot 30 procent belast
wordt. Dit “Active CRT System”
(Continuous Regeneration Trap)
gebruikt overigens niet de vrije
zuurstof uit het uitlaatgas, maar het
in de oxidatiekatalysator ontstane
stikstofdioxide (NO2). Om het pro-
ces permanent op gang te houden
is een temperatuur nodig van bo-
ven de 300 °C. Hier kan extern in
voorzien worden door elektrische
verhitting of door na-inspuiting
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De V10-dieselmotor die Volkswagen gepland heeft voor het nieuwe vlag-
genschip de D1 moet met z’n imposante specificaties ook aan de Euro 4-
normen voldoen.Gebruik van zwavelvrije dieselolie kan hier al een grote
bijdrage aan leveren.

1900 cc met topvermogen
Sinds kort levert Volkswagen een
1,9 liter TDI-motor met een vermo-
gen van 110 kW (150 pk) en een
maximum koppel van 320 Nm in de
Golf en Bora.Deze motor met
pompverstuivers is gebaseerd op
de bestaande 115 pk TDI-motor die
ook al was uitgerust met pompver-
stuivers.Om het grote vermogen
uit deze motor te krijgen heeft
Volkswagen een aantal wijzigingen
moeten doorvoeren, sommige zijn
voor de hand liggend, andere gaan
wat dieper.De cilinderkop is onge-
wijzigd overgenomen, alleen de
pompverstuivers, die werken met
een druk van 2050 bar, zijn veran-
derd.Deze injectoren dragen nu de
naam KS-Düse, wat staat voor Ko-
nisch Strömungsoptimiert, oftewel
de nozzel heeft een geoptimali-
seerde conische doorstroming, wat
resulteert in een betere verneve-
ling.De turbo heeft grotere schoe-
pen gekregen en is opgetrokken uit
materiaal dat beter bestand  is te-
gen de optredende hitte.De turbo
werkt met een maximale overdruk
van 1,5 bar.Om de verse lucht uit
de turbo zo koel mogelijk in de ver-
brandingsruimte te krijgen is een
grotere interkoeler gebruikt.Deze
is verplaatst van de wielkast naar
een plekje achter de bumper.De

werkingsgraad is verbeterd met 85
procent.
Het opvoeren van het vermogen
gaat gepaard met een aantal wijzi-
gingen in de motor die de levens-
duur moeten verlengen of in ieder
geval op hetzelfde peil moeten hou-
den.Zo is onder meer de productie
van de krukas aangepast.De tap-
wangen zijn nu gerold om een bete-
re warmte bestendigheid te waar-
borgen.De drijfstangen hebben
een grotere stijfheid gekregen om
de grotere krachten te kunnen ver-
werken.De zuigerpennen zijn stij-
ver, maar tevens lichter gemaakt.
Verder is de smering van de zui-
gers verbeterd.De zuiger zelf heeft
overigens een andere vorm gekre-
gen, dit resulteert onder meer in
een verbeterde warmte-afvoer in
het gedeelte tussen zuigerbodem
en de eerste zuigerveer.
Meervoudige inspuiting (drie of
meer)  wordt nog niet toegepast in
verband met de geheugencapaci-
teit van de huidige regeleenheid.
Begin 2001zullen er  motoren vol-
gens Euro 4-norm van de band rol-
len.Deze motoren werken bij deel-
last met een hogere inspuitdruk om
roetvorming tegen te gaan.Bij vol-
last blijft de druk overigens gewoon
maximaal 2050 bar bedragen.
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van brandstof. Voor het bepalen
van de benodigde nabehandeling
maakt het systeem gebruik van in-
gangsgrootheden zoals de tempe-
ratuur in de uitlaat, maar vooral
van de drukval over het deeltjesfil-
ter. Dit laatste geeft namelijk aan
in welke mate het filter ‘verstopt’
zit met roet.

NOx-opslag
Naast roetdeeltjes vraagt Euro 4
ook om reductie van NOx. Bij de
zwaardere voertuigen geldt voor
NOx hetzelfde als voor deeltjes: er
is nabehandeling nodig om aan de
eisen te voldoen. In eerste instantie
volstaat de methode die ook ge-
bruikt wordt bij direct ingespoten
benzinemotoren: een NOx-opslag-
katalysator. Deze katalysator is

voorzien van een NOx absorberen-
de coating met het zelfde effect als
een spons. Daar hoort net als bij de
spons ook bij dat de coating verza-
digd raakt. Van tijd tot tijd zal er
met een rijker mengsel gewerkt
worden, waardoor er in de opslag-
katalysator tijdelijk een zuurstof-
gebrek heerst. De stikstofoxides
(NOx) worden als het ware ge-
deoxideerd, de stikstof wordt van
de zuurstof gescheiden en verlaat
de katalysator als N2.

Helaas heeft de NOx-opslagka-
talysator ook een beperking in de
vorm van zwavel. Bij de momen-
teel verkrijgbare dieselolie ligt het
zwavelgehalte rond de 350 ppm.
Hierdoor vervuilt de katalysator in
zeer korte tijd en verliest z’n wer-
king. Een oplossing kan gevonden
worden in dieselolie met een laag
zwavelgehalte, bijvoorbeeld de

‘Zweedse diesel’, met een zwavel-
gehalte van 10 ppm.

Ureum-katalysator
Zolang het zwavelgehalte in de
dieselolie te hoog is, is er een alter-
natieve methode nodig om vervui-
ling van de katalysator tegen te
gaan. Volgens Volkswagen bestaat
die methode uit het toepassen van
een zogenaamde ureum- of SCR-
katalysator. In deze katalysator
wordt NOx onder toevoeging van
ureum omgezet in stikstof (N2) en
water (H2O). Op deze manier kan
volgens Volkswagen zestig procent
van het NOx omgezet worden.

Op zich is de SCR-katalysator
niet nieuw, hij wordt al gebruikt op
stationaire motoren. Voordat
ureum-systemen echter toepasbaar
zijn op productie-auto’s zal er nog
wel het nodige onderzoek verricht
moeten worden. Als eerste zal de
verkrijgbaarheid van ureum als los
additief verbeterd moeten worden.
Ten tweede moet het geschikt ge-
maakt worden voor winterse om-
standigheden, ureum is namelijk
een vloeistof met een biologische
basis en is vorstgevoelig. Het grote
voordeel is dat toevoeging van
ureum geen hoger brandstofver-
bruik met zich mee brengt.

Geen zwavel
Kort samengevat komt het er op
neer dat zwavelvrije (of tenminste
zwavelarme) dieselolie het voor-
deel heeft dat een NOx-katalysator
niet vervuild raakt. Maar wat mis-
schien nog wel belangrijker is: de
motor zelf stoot minder NOx uit bij
een lager zwavelgehalte. Dit laat-
ste geldt ook voor de ontwikkeling
van roetdeeltjes en dan met name
de ‘nano-deeltjes’. Het is dus een
kwestie van afwachten wanneer de
oliemaatschappijen dieselolie ont-
zwaveld op de markt brengen. Dat
het mogelijk is, is reeds bewezen
in Zweden en Japan.

Cornelis Kit

MILIEU
Ontwikkelingen in dieseltechnologie

VW’s emissiereductie-strategie voor
Euro 4 in combinatie met verbeterde
brandstoffen

De deeltjesuitstoot voor dieselvoertui-
gen moet bij Euro4 50 procent lager zijn
dan bij Euro 3.Tot nu toe is de Lupo 3L
TDI de enige auto met dieselmotor die
voldoet aan de Euro4-norm. Inschatting van reductiemogelijkheden (85 kW voertuig,VW Golf-klasse)  
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