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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

“De autofabrikanten hebben het
zichzelf niet gemakkelijk gemaakt
de afgelopen jaren”, vertelt
AutoNiveau-docent Ruud Beukers.
“In de voorkamerdiesels van vroe-
ger werd de lucht flink aan het
wervelen gebracht. Bij de moderne
direct ingespoten DI-diesel is er
veel minder werveling. Daardoor
eist de DI meer lucht. Ging de IDI
pas roeten als λ onder de 1,1 à 1,25
kwam, een DI heeft algauw een
luchtoverschot van 1,3 à 1,4 nodig.
En dan nog moet een veel hogere
inspuitdruk voor voldoende men-
ging zorgen. Kon een IDI-diesel vol-
staan met maximaal 350 bar, voor
de DI worden drukken tot 2050 bar
gebruikt.”

Emissies ruiken
Extra vroeg inspuiten, zodat het
het diesel-luchtmengsel lekker de
tijd krijgt om te mengen is geen
oplossing, legt Beukers uit: “Nee,
vroeg inspuiten betekent hoge
piekdrukken en dus veel lawaai en
veel stikstofoxiden.” Extra laat
inspuiten kan ook niet, want dat
geeft onvolledige verbranding met
de bijbehorende uitstoot van
onverbrande koolwaterstoffen. Dus
blijft er maar een smal venstertje
van niet meer dan zo’n 25 à 30
krukasgraden over om de brand-

stof in te spuiten. Beukers rekent
voor hoe kort dat is: “Stel de motor
draait, 4500 t/min. Dat is 4500/60 =
75 omwentelingen per seconde.
Een omwenteling is 360° dus
draait de motor: 75 x 360° is
27.000° per seconde. Anders
gezegd: in één milliseconde is de
krukas al weer 27° verder. En dus
heb je voor het inspuiten ongeveer
een milliseconde de tijd.”
Als Beukers vervolgens de euronor-
men voor dieselpersonenwagens
toont en de Euro 1-norm uit 1990
met de huidige Euro 4-norm verge-
lijkt is er maar één conclusie
mogelijk: de autofabrikanten heb-
ben een klein wondertje verricht.
Deeltjes: -91%, HC en NOx: -95% en
CO: -98%. “En dat is niet alleen
maar vooruitgang op papier”, weet
Beukers: “Als ik nu achter een
oudere auto rijdt, dan ruik ik dat
ook echt.”

Controleer de controleur
Er is dan ook wel het één en ander
gebeurd om de diesel zover te krij-
gen. Allereerst natuurlijk de hoge-
drukinjectie met pompverstuiver
of common-rail. En omdat de tem-
peratuur in de tot hoge druk
samengeperste brandstof wel tot
90°C kan oplopen waren er maat-
regelen nodig om te voorkomen

dat de retourbrandstof de tank
ging opwarmen. Dat leidt namelijk
tot condensatie en dus water in de
brandstof. Vandaar de krul of koe-
ler in de retourleiding, de drukre-
gelaar op de common-rail of hoge-
drukpomp en, heel mooi, de derde
plunjer in die pomp die bij statio-
nair draaien niet meedoet.

Andere maatregelen zijn de meer-
voudige inspuiting, al dan niet
door supersnelle piëzo-injectoren,
swirlkleppen om de inlaatlucht bij
laag toerental aan het wervelen te
krijgen en de inlaatklep die dicht
blijft met hetzelfde doel. En verder
is er natuurlijk nog de EGR, die
vrijwel zuurstofloos uitlaatgas
terugvoert naar de verbrandings-
ruimte en zo de productie van NOx

beperkt. Extra complicatie door de
EGR is dat de inlaatlucht onder
druk van de turbo staat. Om hoge
percentages EGR mogelijk te
maken moet de inlaatlucht dus
een beetje afgeknepen worden.
Daarom kreeg de diesel een gas-
klep. Maar daarmee zijn we er nog
niet, om zeker te weten of die EGR
ook echt werkt, kwam er ook een
luchtmassameter (LMM). Bij iedere
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openingsstand van de EGR in com-
binatie met een belastingtoestand
en een toerental hoort een bepaal-
de hoeveelheid inlaatlucht. Meet
de LMM meer inlaatlucht dan weet
het motormanagement: “hé, de
EGR-klep staat niet ver genoeg
open”. Beukers: “Zo leidt het
afstoppen van de EGR in een Euro
4-diesel tot een foutcode.”
Blijft over de vraag of de luchtmas-
sameter wel goed werkt. Beukers:
“Om die vraag te beantwoorden
controleert hij zichzelf. Dat doet
hij tijdens een cut-off situatie, dus
als er geen brandstof wordt inge-
spoten en de motor op tempera-
tuur is bij gas loslaten tussen 2400
en 1400 t/min. Stel de cilinderin-
houd is twee liter. Per omwente-
ling zuigt de motor dan 1 liter aan.
Bij 2000 t/min is dat 2000 liter per
minuut. Als de temperatuur
bekend is weet je precies de massa
daarvan. Stel dat de LMM maar
lucht voor 1900 liter meet, dan
weet het motormanagement dat
hij de LMM te weinig aangeeft,
zodat hij daarvoor kan corrigeren.”

‘Slechte’ verbranding
Zo zien we dat de grote schoon-
maak van de dieselmotor voor heel
wat extra geregel zorgt. Als het uit-
laatgas eenmaal buiten de motor
op een roetfilter stuit, komt er nog
veel meer geregel bij. Met name
regeneratie van het volle filter
vraagt het een en ander.
Het FAP-systeem van de PSA-groep
werkt met toevoeging ‘Eolys’ aan
de brandstof, verwarming van de

inlaatlucht, laat inspuiten en één
na-inspuiting. Die laatste kan naar
extra laat voor een nog hogere uit-
laatgastemperatuur.
Het alternatief dat de Duitse mer-
ken toepassen kent geen toevoe-
ging. Als de druksensoren voor en
achter het roetfilter aangeven dat
het dicht zit, moet voor regenera-
tie de uitlaatgastemperatuur nog
verder omhoog dan bij het FAP-fil-
ter. Ruud Beukers legt uit hoe dat
in zijn werk gaat: “Voor een hoge
uitlaatgastemperatuur bij een lage
belasting heb je veel brandstof en
veel lucht nodig die pas heel laat
verbranden zodat er nauwelijks
motorvermogen, maar wel veel
warmte vrijkomt. De eerste klach-
ten over meer brandstofverbruik
zijn er dan ook al.”
De piëzo-injectoren die snel
genoeg zijn om tot vijf keer per
cyclus in te spuiten komen goed
van pas als er zoveel warmte ont-
wikkeld moet worden: “Het rege-
nereren gaat in twee fases. In de
eerste gaat de hoofdinspuiting
naar laat en komt er een na-inspui-
ting. Dat activeert de oxidatiekata-
lysator. In de tweede fase zet het
motormanagement echt alles op
alles om een ‘slechte’ verbranding
te krijgen. De hoofdinspuiting gaat
naar 30° na BDP en er komt een
tweede na-inspuiting aan het
einde van de uitlaatslag.”
Daarnaast gebeurt er nog veel
meer met tal van andere parame-
ters: “Neem de EGR. Die gaat dicht
en de gasklep gaat pulserend open
en dicht. Waarschijnlijk om nauw-

keurig de juiste luchthoeveelheid
toe te laten. Aan de brandstof- en
turbodruk heb ik zelf niet daad-
werkelijk gemeten tijdens een
regeneratie, maar ik kan me voor-
stellen dat een fabrikant ook die
parameters gebruikt tijdens de
regeneratie.”

3000 parameters
In de werkplaats van Autocentrale
Koppes, de vaste locatie van ATC
Noord-Holland Noord, is er alle
gelegenheid om een aantal van de
besproken parameters ook daad-
werkelijk te meten. Dus koppelt
Ruud Beukers een Lancia Phedra
met 2.2 HDiF-motor aan een merk-
tester en krijgen we inzicht in het
wel en wee van de Italiaan. Die is
gezond zo blijkt, hij draait kalm-
pjes stationair, de derde plunjer
van de brandstofpomp staat op
inactief, de EGR staat royaal open
en hij heeft 140 kilometer gereden
sinds de laatste regeneratie van
het FAP-filter. Er zijn er nog maar
een paar geweest sinds de laatste
oliewissel dus heeft de na-inspui-
ting de olie nog niet al te zeer ver-
dund. Verder kan Beukers nog een
dikke 100 parameters zichtbaar
maken. Genoeg om de meeste
motorproblemen de baas te blij-
ven, maar niet genoeg voor wie
echt het naadje van de kous wil
weten: “Het motormanagement
telt zo’n 3000 parameters, de
meeste houdt de fabrikant voor
zichzelf.” ●

Erwin den Hoed

Voor de actieve regeneratie van het roetfilter heeft de
autofabrikant een hele reeks parameters bij de hand.
Van lang niet alle staat de regelstrategie in de documen-
tatie.

Met een na-inspuiting aan het einde van de uitlaatslag
gaat de uitlaatgastemperatuur flink omhoog. Prima voor
de regeneratie van het roetfilter, minder prettig voor de
kwaliteit van de motorolie.

Actieve regeneratie roetfilterDPF overzicht componenten
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