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MOTOREN
ACERT Technologie reduceert emissies

In ons land worden de motoren van Caterpillar vooral gebruikt in de landbouw en industrie. De vermo-
gensrange van de industriemotoren begint bij 50 pk en loopt op tot 1300 pk.

Caterpillar is een wereldspeler op het gebied
van (zware) dieselmotoren. Per jaar produceert
deze gigant 500.000 krachtbronnen. Deze wor-
den gebruikt voor de scheepbinnenvaart,
industrie, landbouw en de aandrijving van
vrachtauto’s. Met die laatste toepassing geniet

het merk meer bekendheid in het land van her-
komst dan binnen onze grenzen. In ons land
gebruiken vooral de industrie- en landbouwsec-
tor krachtbronnen van Caterpillar.
Kenmerkend is dat ieder toepassingsgebied zijn
specifieke emissienormen kent, die per regio

Geoptimaliseerde verbrandingstechnologie van Cater 

Schoon naar beh

zelfs nog kunnen verschillen. Zo bestaan er
emissie-eisen voor on-road-, off-road-, scheep-
vaart- en olie- en gastoepassingen. En of dat nog
niet genoeg is, dicteert de Europese Unie weer
andere eisen dan de USA en Japan.
Gelukkig richten de emissie-eisen zich wel op

Caterpillar motoren wor-

den gebruikt voor diverse

doeleinden op verschillen-

de continenten, met elk z’n

specifieke emissienormen.

Hierop inspelend ontwik-

kelde de motorenfabrikant

een modulair systeem om

dieselmotoren aan de gel-

dende emissie-eisen te

laten voldoen. Interessante

emissietechniek die flexi-

bel is toe te passen.
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Momenteel rijden er in de USA meer dan 300.000 trucks met CAT ACERT motoren. De techniek is hier-
mee voldoende beproefd en bewezen.

dezelfde bestanddelen, te weten koolmonoxide,
stikstofoxide, koolwaterstoffen en roetdeeltjes.
Een mondiale speler als Caterpillar moet, om
door de bomen het bos te kunnen blijven zien,
een uniforme technologie ontwikkelen die toe-
pasbaar is voor alle denkbare emissienormen,
on-road en off-road.
Eind jaren negentig startte Caterpillar met een
onderzoek naar onder andere gekoelde uitlaat-
gasrecirculatie. Men twijfelde namelijk aan de
geschiktheid van deze techniek met betrekking
tot duurzaamheid, brandstofverbruik, onder-
houd en motorprestaties. Het onderzoek toonde
aan dat de genoemde twijfels gerechtvaardigd
waren en dat men op zoek moest naar nieuwe
technieken. Dat was het begin van de ontwikke-
ling van de ACERT Technologie.

Flexibel toepasbaar
Zes jaar later en ruim een half miljard dollar
armer waren de onderzoekers zo ver dat de
ACERT Technologie productierijp was.
Momenteel rijden er meer dan 300.000 trucks
in de USA die zijn voorzien van deze emissie-
techniek. Belangrijk criterium bij de ontwikke-
ling was het verlagen van de uitstoot van NOx,
CO, HC en deeltjes, zonder in te boeten op de
duurzaamheid en betrouwbaarheid. Daarnaast
werd er veel aandacht besteed aan de kosten-
component en uiteraard de prestaties van de
krachtbronnen.
Caterpillar heeft maar liefst 247 nieuwe paten-
ten met de ACERT Technologie verworven.

Grofweg zijn de patenten te verdelen over zes
aandachtsgebieden, te weten een verbeterde
lucht/brandstofverhouding, een variabele klep-
regeling, een verbeterd injectiesysteem, een vol-
ledig elektronisch geregeld motormanagement,
een uitlaatgasfiltratieproces en clean gas induc-
tie. De combinatie van al deze verbeteringen
heeft Caterpillar ACERT Technologie genoemd.
Dankzij het modulaire systeem is er relatief
eenvoudig in te spelen op de verschillende

emissie-eisen door per toepassing te bepalen of
een motor volledig of deels met genoemde
bouwstenen wordt uitgerust.

Meer rekenvermogen
Een moderne dieselmotor kan al lang niet
meer zonder een uitgekiend motormanage-
ment, de motoren van Caterpillar vormen daar
geen uitzondering op. Al sinds 1987 past
Caterpillar een motormanagement toe. De eer-

pillar

oefte
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MOTOREN
ACERT Technologie reduceert emissies

ste versies hadden een rekencapaciteit van 8
bit. Naarmate de emissie-eisen strenger wor-
den, wordt er ook meer van het brein verlangd.
Tegenwoordig gebruikt men een 32-bit proces-
sor die uiteraard niet alleen veel sneller is
maar ook in omvang is geslonken. Dit systeem
controleert en regelt niet alleen de brandstof-,
maar ook de luchtvoorziening van de motor.
Uitgangspunt bij de moderne Caterpillar moto-
ren is dat onder alle omstandigheden, dus ook
bij wisselende toerentallen en vermogens, de
brandstof/luchtverhouding optimaal is. Al sinds

jaar en dag streven motorontwikkelaars naar
deze doelstelling en rust men onder andere om
die reden de motoren uit met een turbolader.
Maar van de conventionele turbo’s weten we
dat ze slechts werkzaam zijn in een beperkt toe-
rengebied. De uitvoeringen met een variabele
geometrie hebben dit nadeel veel minder maar
zijn technisch redelijk complex.
Caterpillar heeft voor een andere oplossing
gekozen. Al naar gelang de omstandigheden er
om vragen, rusten zij de motoren uit met één
of meerdere turbo’s die in serie zijn geschakeld,

Deze C18 ACERT zescilinder motor
heeft een cilinderinhoud van 18.1
liter. De vermogensrange loopt van
575 tot 785 pk.

en geregeld worden vanuit het eerder genoem-
de motormanagement.

Iedere druppel benut
Bij dit uitgekiende luchtsysteem behoort een
eveneens goed doordacht brandstofsysteem om
er voor te zorgen dat iedere druppel dieselolie
onder de juiste omstandigheden volledig wordt
verbrand. Caterpillar maakt gebruik van
elektronisch geregelde mechanische of hydrau-
lische injectoren. Deze spuiten de brandstof
onder een druk van maximaal 1500 of 1700 bar
in. Het inspuittijdstip en eventueel het aantal

De emissies worden gevormd tijdens het verbran-
dingsproces. De motorontwikkelaars kunnen een
aantal technische maatregelen nemen om deze
binnen de perken te houden. Om zo min mogelijk
NOx te krijgen is een lagere verbrandingstempera-
tuur met minder zuurstof en een korte verbran-
dingstijd van belang. Een hoge inspuitdruk en het
terugvoeren van schoon uitlaatgas zijn Caterpillars
antwoorden.
Voor de vorming van zo min mogelijk CO’s, HC’s en
roetdeeltjes is een volledige verbranding van
groot belang. Caterpillar realiseert dit door een
getrapte inspuiting met een variabele inspuitdruk,
een optimale geometrie van de verbrandingsruim-
te en een oxidatiekatalysator met eventueel een
roetfilter.

Zo beperk je de emissies

NOx

CO

HC

PM
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branding waardoor niet alleen de emissies voor-
beeldig zijn maar de motoren ook stiller draai-
en. Volgens Caterpillar is dit, in combinatie met
een oxidatiekatalysator, voldoende om de roete-
missie onder de Euro 4-norm te houden.

Voor eventuele strengere (roet)normen ver-
trouwt Caterpillar op een onderhoudsarm deel-
tjesfilter. Dit filtert stof en roetdeeltjes tot een
grootte van 0,01 gram uit de uitlaatgassen. Het
bestaat uit een fijnmazig keramisch filter dat
eventueel met behulp van elektrische verhit-
ting de opgeslagen deeltjes verbrandt. Om de
NOx-uitstoot binnen de norm te houden wordt
een klein deel van de gefilterde uitlaatgassen
teruggevoerd waardoor de verbrandingstempe-
ratuur wordt verlaagd.
De motoren van Caterpillar zijn voorzien van
een cross-flow cilinderkop met vier kleppen per
cilinder. Revolutionair aan de kop is het varia-
bele kleppendiagram. Met de motorolie als
medium kan men het openen en sluiten van de
kleppen manipuleren, de nokkenas zorgt voor
de benodigde energie om de kleppen daadwer-
kelijk te openen. De elektrisch-hydraulische
bediening wordt geregeld vanuit het motorma-
nagement.
De Euro 4-motoren van Caterpillar zijn sinds
begin van dit jaar beschikbaar. Voor inzet in
vrachtauto’s is er dus een nieuwe speler bijgeko-
men die voor het behalen van de Euro 4-norm
geen gebruik maakt van AdBlue-technologie. ●

Hans Doornbos

brandstofinspuitingen zijn variabel. Maximaal
kan het systeem drie brandstofinspuitingen per
verbrandingsslag aan, een voorinjectie, een
hoofdinspuiting en een na-injectie. Dit geeft
een snellere, controleerbare en dus betere ver-

In tegenstelling tot
conventionele motoren
kunnen de kleppen bij
een ACERT-motor elek-
trisch-hydraulisch wor-
den bijgestuurd
waardoor er een varia-
bel kleppendiagram
ontstaat. De motorolie
is het medium, de nok-
kenas zorgt voor de
energie om de klep te
openen.

Late klepsluiting

Smeerolie

Motorolie-
druk

Caterpillar gebruikt elektronisch gestuurde
mechanische of hydraulische injectoren. Het
inspuittijdstip en het aantal inspuitingen per ver-
brandingsslag zijn variabel.

In serie geschakelde
turbo’s om de motor
onder alle omstandig-
heden meer lucht te
geven maken deel uit
van het ACERT-pro-
gramma.
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