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MILIEU
Emissiebeperking bij truckmotoren

In het februari-nummer hebben we
u al uitgebreid geïnformeerd over
de motortechnische maatregelen
waar de truck-industrie zich mo-
menteel over buigt. Voorlopig is
men nog druk met de Euro 3 eisen,
maar de Euro 4 eisen voor 2005
liggen inmiddels ook al vast. Te-
gen die tijd moet de productie van
CO, HC en NOx met nog eens 30
tot 40% worden verlaagd en de
deeltjesemissie zelfs met 80%!

Voor een groot aantal voorge-
stelde maatregelen is zwavelarme
dieselolie een absoluut vereiste.
Pas in 2005 daalt het zwavelper-
centage tot 50 ppm (is 350 ppm
met de introductie van Euro 3).

De motorconstructeurs staan
momenteel voor een zware opga-
ve. Het verlagen van de deeltjesuit-
worp en de NOx productie heeft
een nadelig effect op het brand-
stofverbruik. Het is de kunst om
een evenwicht tussen de drie te be-
waren. Toepassing van EGR lijkt
de aangewezen weg om de toena-
me van het brandstofverbruik als
gevolg van NOx verlagende maat-
regelen te beteugelen.

Na de motor
Voor een aanzienlijke reductie van
de CO, HC en deeltjes uitworp is
een verdere reiniging van de ge-

produceerde uitlaatgassen onont-
koombaar. Met een ongeregelde
katalysator kan de HC en CO uit-
stoot worden verminderd. De over-
gebleven deeltjes moeten in een
roetfilter worden opgevangen. Het
regenereren daarvan blijft een punt
van zorg.

Zodra de zwavelarme dieselolie
een feit is, kan door toepassing van
een DeNOx katalysator of een NOx
opslagkat, de NOx productie verder
worden aangepakt. Er wordt zelfs
al geëxperimenteerd met zoge-
noemde plasma’s die zowel de
deeltjes- als de NOx uitworp ver-
minderen. Een groot voordeel is de
ongevoeligheid voor zwavel, maar
het systeem vraagt veel vermogen
en dus brandstofverbruik.

We zullen de diverse technieken
voor uitlaatgas-nabehandeling de
revue laten passeren.

Geregelde oxydatiekat
De geregelde oxydatiekat is al ja-
ren in gebruik bij personenauto-
dieselmotoren om CO, HC en an-
dere stoffen te oxyderen tot
waterdamp (H2O) en kooldioxyde
(CO2). De gebruikelijke systemen
werken ongeregeld, maar Delphi
Automotive Systems meent dat
een gesloten regelsysteem moge-
lijk is. Daarmee kunnen fabricage-

toleranties worden gecompen-
seerd, evenals slijtage, variatie van
temperatuur en brandstofkwaliteit.
Het gaat dus om een zelflerend
systeem, dat men in ontwikkeling
heeft. Via de gloeibougie wordt er
een ionisatiemeting gedaan die het
begin van de verbranding vaststelt.
Bij Common-Rail inspuiting is het
dan mogelijk het inspuitmoment
en de inspuithoeveelheid te rege-
len. Met de nieuwste piezo-elektri-
sche verstuivers en een druk van
1500 in plaats van 1350 bar kan de
voorinspuitingshoeveelheid (die
het geluid sterk omlaagbrengt)
worden beperkt. Het doel is bij een
2 à 3% lager brandstofverbruik
10% tot 20% minder deeltjes uit te
stoten. Het is een systeem dat in
eerste instantie voor personen-
auto’s is ontwikkeld, maar ook bij
truckmotoren toepasbaar is. Re-
nault past dit hoge druk CR sys-

teem al toe bij de nieuwe vierklep-
pen motoren.

Als Delphi gelijk heeft, kan een
dieselmotor met ionisatiesensor 3 à
4% meer koppel leveren, 3 à 5 dB
stiller zijn en een 2 à 3% lager ver-
bruik hebben. Bovendien neemt de
deeltjesuitworp met 10 à 20% af en
vermindert dat de NOx uitstoot met
15 à 25%. Dat is allemaal het ge-
volg van een nauwkeurige regeling
van het inspuitmoment, het in-
spuitverloop en de inspuitduur.

Opvangen van deeltjes
Diesel Particulate Filters (DPF’s)
zijn al heel wat jaren het onder-
werp van onderzoek en praktijktes-
ten. Het wil nog niet echt lukken
omdat het regenereren (het verwij-
deren van de deeltjes) moeilijk is.
Om te beginnen ontstaat er pas bo-
ven de 550°C een spontane ver-
branding, vergelijkbaar met een
schoorsteenbrand. Met bepaalde
katalysatoren daalt de zelfreini-
gingstemperatuur tot 380 à 420°C.
Als we aan de brandstof metalen
zoals koper, ijzer of platina toevoe-
gen, vindt het regenereren plaats
tussen 275 en 400°C. Deze meta-
len zijn echter milieutechnisch on-
gewenst, vandaar dat Peugeot een
ander soort regeneratievloeistof
gebruikt (zie AMT nr 5 1999) met
Cerium als katalysator. Cerium is

Bij de Volvo 7 liter en de Scania 9 li-
ter motoren is een CRT Conti-
nuously Regenerating Trap (deel-
tjesfilter) leverbaar.De brandstof
moet dan wel minder dan 50 ppm
zwavel bevatten.Het filter verwij-
dert 90% van de deeltjes.Elk jaar of
elke 100.000 km moet het filter na
het schoonmaken worden omge-
draaid in de doorstroomrichting.

Nabehandeling van het uitlaatgas

Trucks met 
frisse adem
De truck-dieselmotor verkeert in zwaar milieuweer.

De Euro 3 eisen zijn met ‘conventionele’ motortech-

niek nog wel haalbaar, maar voor Euro 4 zijn aanvul-

lende maatregelen nodig. Nabehandeling van het uit-

laatgas lijkt de aangewezen weg.
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een zeldzaam aardmetaal dat sa-
mengevoegd met 30% ijzer als
aanstekervuursteentjes wordt ge-
bruikt. Het is de vraag of Cerium
wel acceptabel is. Het Faurecia fil-
ter dat Peugeot toepast wordt elke
400 à 500 km gedurende 2 à 3 mi-
nuten geregenereerd. Elke 80.000
km moet het filter met een water-
straal worden gereinigd. Door de
na-inspuiting neemt het verbruik
met 3% toe.

Continu regenereren
Het zoeken is naar een Conti-
nuously Regenerating Trap (CRT)

die dus voor een continue regene-
ratie zorgt. Hierbij speelt de firma
Johnson Matthey een voortrek-
kersrol. In een van platina voorzien
keramisch bed wordt de NO tot
NO2 geoxydeerd. De NO2 wordt
vervolgens gebruikt om het roet
(de koolstof) te oxyderen. Het is
vervelend dat het systeem pas echt
goed werkt als er minder dan 50
ppm zwavel in de brandstof zit. Als
er meer zwavel is, begint het che-
mische proces bij een hogere uit-
laatgastemperatuur en daalt de om-
zettingsgraad met tientallen
procenten. Volvo en Scania gebrui-
ken de CRT bij de 7 en 9 liter mo-
toren. Daarbij is het gebruik van
City diesel nodig, in Zweden bevat
die al minder dan 10 ppm zwavel.
In Europa is pas vanaf 2005 50
ppm zwavel vereist.

NOx reductie
Veel geld wordt er besteed aan het
ontwikkelen van de DeNOx kataly-
sator die de stikstofoxyden moet
omzetten (reduceren) tot N2 en O2.
Dat lukt prima als het uitlaatgas
geen zuurstof bevat, maar dat komt
bij dieselmotoren en arm-mengsel-
ottomotoren niet voor. Als er kort-
stondig extra brandstof in de uit-
laat wordt ingespoten, wordt de
NOx reductie mogelijk. Als kataly-
satoren worden platina en koper
gebruikt. Het hele proces is sterk
temperatuur afhankelijk en haalt
op het moment een omzettings-
graad van 30%.

Een veel hoger effect wordt be-
reikt door in de uitlaat een vloei-
stof (Ureum) in te spuiten die am-
monia (NH3 + H2O) vormt. Er
treden dan scheikundige reacties
op die de NOx reduceren. Dit sys-
teem wordt al toegepast bij elektri-
sche centrales en wordt door Sie-
mens aangeduid met Sinox, een
samentrekking van Siemens en
NOx. Mercedes, MAN en Iveco
draaien ermee proef en menen dat
het vanaf 2003 toepasbaar is.

Het vervelende is dat er een ex-
tra tank met apparatuur en een
complexe regeling nodig is. Het
systeem neemt ook nog veel ruim-
te in. Het ureumverbruik bedraagt
1,5 liter per 100 km, dat is onge-
veer 5% van het brandstofverbruik.
De NOx reductie bedraagt op het
moment meer dan 60%. Als prijs
wordt 5.000 Euro genoemd.

Een ander type katalysator, dat
we al kennen van de Toyota en VW
DI arm-mengsel ottomotoren, is de
Storage of Adsorber Catalyst.
Deze opslagkatalysator slaat de
NOx op tot een sensor aangeeft dat
hij ‘vol’ is. Dan wordt het diesel
uitlaatgas kortstondig zuurstofarm
gemaakt door er brandstof in te
spuiten, bij ottomotoren wordt het
mengsel rijk afgesteld.

Gecombineerde technieken
MAN wil een aantal technieken
combineren en gebruikt daartoe
vier katalysatoren achter elkaar.
Een wel heel complex gebeuren
dat weliswaar vrijwel een eind
maakt aan de HC, CO, NOx en

deeltjes uitworp. Of de plasmafil-
ters (Electrocat Diesel Particulate
Filters) van AEA en Delphi ook in
de praktijk voldoen, moeten testen
uitwijzen. Op het moment is de
NOx omzettingsgraad 55%, het-
geen tot 70% moet kunnen oplo-
pen. Dat zijn goede waarden, want
de deeltjes worden vrijwel geheel
onschadelijk gemaakt.

Een plasma is een gas dat veel
vrije ionen bevat die door een elek-
trische stroom uit atomen zijn vrij-
gemaakt. Er zijn ook vrije radica-
len die voor een grote chemische
activiteit zorgen, ook bij een lage
temperatuur. De plasmafilters zijn
ongevoelig voor zwavel, een ander
groot voordeel naast het lagetem-
peratuurbereik. Er is wel een 42V
boordspanning nodig.

Hoe we het ook bekijken, de
toekomst van de dieselmotor is af-
hankelijk van zwavelarme brand-
stof en een grote mate van vinding-
rijkheid.

Paul Klaver

Het schema van een Continuously Regenerating Trap (CRT) ziet er als volgt uit.
Het uitlaatgas stroomt eerst door een ongeregelde oxydatiekatalysator,daar-
na door een deeltjesfilter.Voor een goede werking moet er minder dan 10 ppm
zwavel in de brandstof zitten en de gastemperatuur tussen 
de 200 en 450°C liggen.

Bijzonder ingewikkeld is de
DeNOx GD kat van MAN.Maar
liefst vier katalysatoren staan in
serie.De voorkatalysator is een
oxydatiekatalysator,daarachter
wordt er ureum ingespoten.De hy-
drolysekatalysator zorgt voor de
vorming van ammoniak.Dan volgt
er een Selective Continuously Re-
generating Trap (SCRT) voor het
verwijderen van de roet en het re-
duceren van de stikstofoxyden.
Om te voorkomen dat er ammo-
niak in het milieu terechtkomt, is
er nog een speciale oxydatiekata-
lysator aan het eind geplaatst.

Er zijn in het verleden roetfilters ontwik-
keld die achteraf gemonteerd kunnen
worden op dieselmotoren die in stads-
verkeer worden ingezet.Hier een voor-
beeld van een Zeuna-Stärker met rege-
neratiesysteem dat ervoor moet zorgen
dat het roetfilter niet verstopt raakt.
Zodra de uitlaatgastegendruk een be-
paalde waarde overschrijdt,wordt door
een brander een zodanig hoge tempera-
tuur bereikt dat het roet verbrandt.De
praktijk leerde dat het systeem niet
goed regelbaar was en er plaatselijk te
hoge temperaturen optraden.
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