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BRANDSTOFFEN
Brandstof ook schoner voor de motor

Mooie beloftes maken kan ieder-
een. Maar die beloftes waarmaken
is vaak een heel ander verhaal.
Wanneer een multinational iets be-
looft, is het voor de consument
moeilijk om dit op waarheid te
controleren. Met de introductie van
Shell Pura belooft de oliemaat-
schappij ook een aantal zaken. Het
waarheidsgehalte hiervan mag vrij
hoog genoemd worden, een deel
van de onderzoeken komt namelijk
bij het onafhankelijke onderzoeks-
instituut TNO vandaan.

Op weg naar 2005
Wanneer het over de reductie van
schadelijke uitlaatgassen gaat,
wordt er al snel richting auto-
industrie gewezen. Zij moeten mo-
toren ontwikkelen die minder ver-
bruiken en dus ook minder
uitstoten. Dit is niet helemaal de
werkelijkheid. Ook de olie-indus-
trie zal een bijdrage moeten leve-

ren. Welke bijdrage er door wie
geleverd moet worden, wordt op
Europees niveau geregeld. Er
vindt uitvoerig overleg plaats tus-
sen regelgevers, auto-industrie en
de petrochemische industrie. Zo
zijn er diverse brandstofspecifica-
ties tot stand gekomen, onder
meer de specificatie voor 2005. De
belangrijkste wijziging voor ben-
zine is het terugdringen van het
zwavelgehalte tot 50 mg/kg. Nu
mag dat nog maximaal 150 mg/kg
bedragen. In Japan wordt al ge-
werkt met zwavelgehaltes van 10
tot 30 mg/kg. Dit heeft vooral ef-
fect bij de (direct ingespoten) arm-
mengselmotoren. Deze motoren
zouden bij ons ook veel meer tot
hun recht komen wanneer het
zwavelgehalte wordt gereduceerd.

Ontwikkelfase
Het gegeven dat er naast schonere
motoren ook een brandstof moet
komen die schonere uitlaatgassen
tot resultaat heeft, is duidelijk. De
invulling van de eisen is een heel
ander verhaal. Op het ontwikke-
lingscentrum van Shell in het En-
gelse Thornton heeft men gepro-
beerd invulling te geven aan de
eisen. In eerste instantie zijn theo-
retisch denken en testen hand in
hand gegaan, met als eerste resul-
taat een basisbrandstof waaraan
later diverse dopes zijn toege-
voegd. Alle testen om een basis-
benzine te realiseren zijn opgesla-
gen in een database, waardoor
uiteindelijk de ideale formule voor
de basisbrandstof naar voren is ge-
komen. De meeste aandacht is tij-
dens het onderzoek gegaan naar de
zwaardere fracties in de benzine.
Met deze basisbenzine is TNO
gaan kijken naar de emissiewaar-
den.

Dope-cocktail
In de laboratoria is men ondertus-
sen aan het experimenteren gegaan
met additieven die aan de basis-
brandstof toegevoegd kunnen wor-
den. Het uiteindelijke resultaat van
deze experimenten is een cocktail
van dopes geworden. De basis van
deze additievencocktail wordt ge-
vormd door een motorreinigende
dope. De additieven hebben geen
schadelijke invloed op de uitlaat-
gassen, ze veroorzaken geen gifti-
ge uitstoot. Ook beïnvloeden ze het
octaangetal niet.

Naast de toevoegingen is er ook
een aantal stoffen verdwenen of
verminderd in vergelijking met de
standaard Euro 95 zoals die nu aan
de pomp te koop is. De belangrijk-
ste reducties zijn die van het kan-
kerverwekkende benzeen (C6H6)
en het zwavel. Zwavelreductie was
nodig om alvast aan de eisen van
2005 te kunnen voldoen. Benzeen
staat niet op de lijst voor 2005,
maar blijft desondanks schadelijk.
Een groot deel van het benzeen in
de brandstof komt namelijk ook
weer uit de uitlaat, om daarna z’n
schadelijke werking uit te oefenen
op mensen, dieren en planten. Het

laatste wat aan Pura toegevoegd is,
is de onschuldige blauwe kleur-
stof. Deze tint is slechts een stukje
marketing.

Uitstootbeperking
De makkelijkste winst die met
Shell Pura geoogst kan worden bij
de uitstoot van schadelijke gassen
is natuurlijk de reductie van ben-
zeen en zwaveldioxide. Dit is een
direct resultaat van de stelregel
‘wat er niet in gaat kan er ook niet
uitkomen’. Maar het zou erg sim-
pel zijn als dit het enige resultaat
zou zijn. Dat is dan ook niet zo.
TNO heeft op basis van emissie-
onderzoeken met Pura en gewone
benzine een serie berekeningen
uitgevoerd om zo reëel mogelijk te
kunnen bepalen wat het verschil is
tussen het wel of niet gebruiken
van Pura. De vergelijking heeft be-
trekking op het Nederlandse wa-
genpark van 1998 geprojecteerd op
de marktsituatie van 2000 voor de
periode van een jaar. Wanneer ie-
dereen over zou gaan op Pura in
plaats van de huidige benzine heeft
dit de volgende invloed op de tota-
le uitstoot: de emissie van benzeen
zal afnemen met 12,2 procent, wat

Pura was vorig jaar als proef ver-
krijgbaar in de omgeving van Arn-
hem en Leiden.Het resultaat van
deze proef was voor Shell bemoe-
digend genoeg om het nu aan de
pompen door heel Nederland te
verkopen.

Wie Pura tankt,spaart volgens
Shell niet alleen het milieu,maar
verlengt ook de levensduur van
z’n motor.Deze blijft langer
schoon.Dit laatste heeft overi-
gens ook weer een gunstige in-
vloed op de emissiewaardes.

Shell de eerste met ‘milieubenzine’

Pura als alles-
reiniger?
Sinds kort verkoopt Shell

Pura, een benzine met een

nieuwe samenstelling. De

uitstoot zou met deze ben-

zine minder belastend voor

het milieu zijn. Daarnaast

claimt Shell dat de motor

minder vervuild raakt. Is dit

na de introductie van lood-

vrije benzine eindelijk weer

een grote stap voorwaarts?
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namelijk het voorkomen van aan-
slag in het inwendige van de mo-
tor. Dit houdt onder meer in dat af-
zettingen in de verbrandingsruimte
en op de achterkant van de kleppen
tegengegaan kunnen worden. Min-

overeenkomt met 200 ton. Er zal
350 ton oftewel 58,9 procent min-
der zwaveldioxide (SO2) uitgesto-
ten worden, 8040 ton oftewel 2,7
procent minder koolmonoxide
(CO) en 2360 ton oftewel 3,5 pro-
cent minder stikstofoxiden (NOx).
Dit laatste komt overeen met de
NOx-uitstoot van zo’n 150.000 au-
to’s. Op de totale uitstoot van kool-
waterstoffen heeft de Pura-basis-
brandstof geen significante
invloed.

Schonere motoren
De basis van de dope-cocktail is
een motorreinigend additief. Het
effect van deze toevoeging is voor-

der aanslag in de verbrandings-
ruimte heeft als voordeel dat de
verbranding beter onder controle te
houden is. Dit heeft direct invloed
op de driveability en dus ook weer
op de emissie van slecht verbrande

brandstofdeeltjes.
Naast de aanslag in de verbran-

dingsruimte is de aanslag op de
kleppen ook van groot belang.
Doordat de meeste motoren nog
indirect worden ingespoten, komt
er heel wat benzine tegen de ach-
terkant van de klep aan. Wanneer
er verontreiniging aanwezig is, zal
een deel van de brandstof hier op
neerslaan en eventueel worden ge-
absorbeerd. Dit betekent een te
hoog verbruik. Met Pura kan deze
verontreiniging voorkomen wor-
den. Tijdens het testen, zowel op
de motorproefstand als met auto’s
geschikt voor twee brandstoffen, is
zelfs naar voren gekomen dat Pura
reinigend werkt. Wanneer er door
gebruik van standaard benzine een
aanslaglaag is ontstaan, zal deze
bij gebruik van Pura na enige tijd
weer verdwijnen. De reinigende
dope werkt dus niet alleen om aan-
slag te voorkomen, maar ook om
eventueel aanwezige aanslag te
verwijderen. Uiteraard zal de aan-
slag wel door de uitlaat verdwijnen
en tijdelijk dus iets vervuilen, op
de langere termijn is er winst voor
motor en milieu. 
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Om onder zo gelijkmogelijke con-
dities te testen is de rollenbank
een uitkomst.Onder stabiele om-
standigheden kan een virtueel tra-
ject afgelegd worden en kan de sa-
menstelling van de uitlaatgassen
nauwkeurig in de gaten gehouden
worden.

Millenium-proof?

Minder makkelijk te reproduceren zijn tests op de (openbare)weg.Om
toch een goed vergelijk te maken is een aantal auto’s uitgerust met twee
tanks.Eén voor standaard brandstof en één voor de te testen benzine.De
motor is hier ook voor aangepast.De eerste twee cilinders lopen op de
referentiebrandstof,de andere twee lopen op de nieuwe benzine.

Met de introductie van Pura is er bij Shell
een ander product aan de pomp komen
te vervallen:benzine met loodvervanger.
Dit houdt niet in dat Shell automobilisten
die benzine met lood of loodver-
vanger nodig hebben teleur
moet stellen.Zij kunnen nu een
loodvrije benzine tanken en
daar zelf een loodvervanger
aan toevoegen.Dit additief is
het octaanneutrale Millenium.
Millenium moet aan de lood-
vrije benzine toegevoegd
worden in een verhouding
van 1:1000.Omdat het in fla-
cons van een halve liter ver-
kocht wordt betekent dit bij
een gemiddeld verbruik van 1:12
dat er slechts eens per 6.000 kilometer
Millenium aangeschaft dient te worden
om de kleppen te smeren.De adviesprijs
voor een halve liter is ƒ24,25.Per liter
benzine houdt dit een extra investering in
van iets minder dan een stuiver.Het prijs-
verschil tussen benzine met loodvervan-
ger en Super loodvrij is bij concurrenten
al gauw zes cent.Wanneer de oudere
auto ook Euro 95 aankan, wordt het voor-
deel voor de consument nog groter.Hij
kan zelfs overwegen om op Pura met Mil-
lenium te gaan rijden.

Uiteraard mag een ‘gewone’proefstand niet ontbre-
ken.De hier afgebeelde motor is een 1,4 liter benzine-
motor uit een VW Polo.Het doel van deze tests is het
controleren van de vervuiling van de kleppen.Maar
niet alleen vervuiling.Ook kan gecontroleerd worden
of een andere benzine de kleppen weer kan reinigen.

Speciaal om te kunnen kijken hoe het verbrandings-
proces verloopt heeft Shell een proefmotor met een
doorzichtige cilinderwand.Met een zeer snelle video-
camera kan dit proces gefilmd worden,waarna de
wervelingen en verbrandingen nauwkeurig geanaly-
seerd kunnen worden.
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