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Minder luchtverontreiniging door
autoverkeer
Na driekwart eeuw heeft de auto
zich ontwikkeld tot een verfijnd
afgestemde machine waarin mo-
tor, brandstof en smeeroliën per-
ïect samengaan. De auto is in de
ontwikkelde landen een vrijwel
algemeen gebruikt vervoermiddel
geworden dat voor velen niet al-
leen comfort betekent maal' voor-
al een noodzaak is. Er rijden el'
dan ook ca. 200 miljoen van op de
wereldbol, hetgeen helaas lucht-
verontreiniging tot gevolg heeft.
Een eerste bijdrage tot verminde-
ring van luchtverontreiniging
door het wegverkeer werd in 1961
geleverd toen de auto-industrie op
alle nieuwe auto's in Californië
apparatuur plaatste die emissies
uit het carter tegenging.
Dit artikel beoogt een samenvat-
ting te geven van de sedertdien
geboekte vooruitgang en geeft te-
vens een overzicht van de huidi-
ge problemen op het gebied van de
luchtverontreiniging door autover-
keer alsmede van hetgeen ter be-
strijding daarvan nog kan worden
gedaan.
De schrijver van dit artikel Dr.
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Neil V. Hakala, president-diree-
teur van de Esso Research and
Engineering Company, is van me-
ning dat de interne verbrandings-
motor voorlopig de enig bruikba-
re voortstuwing van de auto zal
blijven en dat alternatieve syste-
men lel' voorkoming van lucht-
verontl'einiging niet nodig zullen
zijn.

De auto • een belangrijke bron
van luchtverontreiniging
Als men alle bronnen die lucht-
verontreiniging veroorzaken
krachtcentrales, industriële warm ,
teopwekking. afva Ivcrbt-ariding,
verkeer. enz. - bij elkaar op-
telt dan blijkt de benzinemotor
een van de ernstigste te zijn. De
luchtverontreiniging door diesel-
en straalmotoren is relatief ge-
zien vrij klein. De uitlaatgassen
van deze motoren zijn weliswaar
goed zichtbaar, maar zij zijn meel'
hinderlijk dan schadelijk. In feite
nemen diesel- en straalmotoren
slechts 2% van alle door het ver-
keer veroorzaakte luchtverontrei-
niging voor hun rekening.

De Juchtverontreinigende gassen
en stoffen die hel wegverkeer pro-
duceert, zijn dan ook voornamelijk
afkomstig van de door de benzi-
nemotor onvolledig verbrande mo-
ter brandstof. Deze onvolledige
verbranding is weel' het gevolg
van de optimale eisen die men
aan dc auto stelt - gemakkelijk
en snel starten, snel optrekken.
enz. Hiertoe krijgt de moto!' meer
brandstof toegediend dan voor eel,
volledig verbrandingsproces eigen-
lijk nodig is.
De motor draait dan in een lage-
re lucht-brandstofverhouding. In
plaats van de bij een volledige
verbranding vrijkomende onscha-
delijke kooldioxyde en waterdamp
veroorzaakt 't on volledige verbran-
dingsproces, schadelijke en hin-
derlijke uitlaatgassen: onverbran-
de koolwaterstoffen en koolrno-
noxyde. Bovendien worden bij de
hoge, aan het verbrandingsproces
gepaard gaande temperaturen stik-
stofoxyden gevormd die naast de
twee eerder genoemde gassen
eveneens bijdragen tot de veront-
reiniging van de atmosfeer. Ver-
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vloeden. In samenwerking met de
State University of New Jersey
onderzoekt Esso Research verder
de schade die optreedt bij plan-
ten als deze met door het ver-
keer veroorzaakte luchtverontrei-
nigingsbestanddelen in aanraking
komen. Het is echter moeilijk te
onderkennen welke stof schade
veroorzaakt omdat ze in de lucht
een bepaalde wisselwerking op
elkaar uitoefenen.

Methoden om lu.chtverontreiniging
door uitlaatgassen te verminderen
Om de hoeveelheid ongewenste
gassen in de uitlaat te verminde-
ren passen de autofabrikanten in
het algemeen twee methoden toe.
Ten eerste wijzigt men de motor
op een aantal plaatsen waardoor
een vollediger verbrandingsproces
wordt bewerkstelligd met behoud
van de gewenste rij-eigenschap-
pen. Deze wijzigingen zijn ten de-
le te zien in figuur 3. Ze stellen
de auto voornamelijk in staat op
een armer mengsel te rijden, nl.
meer lucht bevattend dan nodig is
voor complete verbranding. Als
gevolg daarvan bevatten de uit-
laatgassen minder onverbrande
koolwaterstoffen en koolmonoxy-
de.
De tweede methode omvat het in-
spuiten van lucht in de hete uit-
laatgassen die de motor reeds heb-
ben verlaten, Figuur 4 toont een

0, Zuurslof
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lucht-injeetie-systeem dat wordt
toegepast door General Motors. De
zich in de uitlaatgassen bevinden-
de koolwaterstoffen en koolmo-
noxyde verbranden door het in-
voeren van lucht. Beide methoden
hebben veel bijgedragen tot de
vermindering van deze ongewen-
ste bestanddelen in de uitlaatgas-
sen.

Esso's E.L.C.D.
Ook Esso Research ontwikkelde
een succesvolle methode om het
vrijkomen van koolwaterstoffen
bij nieuwe auto's te verminderen.
De vinding dateert van 1967 en
wordt "Evaporative Loss Control
Device" (E.L.C.D.) genoemd, het-
geen kan worden vertaald met:
apparatuur die verdarnpingsvertie-
zen verhindert (fig. 5). Als dit
apparaat op nieuwe auto's wordt
gemonteerd is verdamping van
benzine via het carter. de benzi-
netank en de carburator vrijwel
uitgesloten. De verdampte kool-
waterstoffen, die anders in de at-
mosfeer zouden geraken, worden
door dit apparaat opgevangen en
op een later tijdstip naar de mo-
tor teruggevoerd waar ze onder
normale omstandigheden verbran-
den. De werking van de motor
wordt op generlei wijze beïnvloed
en ook de percentages van onver-
brande koolwaterstoffen en kool-
monoxyde in de uitlaatgassen wor-
den verminderd. Het systeem is
gebaseerd op het adsorptie-prin-
cipe. Een bus gevuld met actieve
kool vangt de gassen op (adsorp-
tie) en houdt deze vast tot zij
weer aan de kool worden ont-
trokken (desorptie ) om te wor-
den teruggevoerd naar de motor.
Het systeem is thans in de han-
del en blijkt uitstekend te vol-
doen.

De samenstelling van de brand-
stof is ook belangrijk
Bij de samenstelling van motor-
brandstoffen spelen drie factoren
een zeer belangrijke rol. De eer-
ste is vluchtigheid. Deze moet zo-
danig zijn dat de prestatie van
de motor onder een grote ver-
scheidenheid van temperaturen en
rij-omstandigheden toch bevredi-
gend blijft. Benzines bevatten enÎ-

Zee r hoge tempe'a(u u'

der is ook het aan de benzine
toegevoegde lood medeverantwoor-
delijk voor luchtverontreiniging
(zie tabel I).
De uitlaat is echter slechts een
van de drie motoronderdelen
waardoor ongewenste gassen en
stoffen vrijkomen. Ook via het
carter komen gassen vrij die on-
verbrande koolwaterstoffen be-
vatten. Bovendien ontsnappen
benzinedampen uit de carburator
en de benzinetank. Men schat dat
55% van de vrijkomende kool-
waterstoffen via de uitlaat in de
lucht komen. 25% uit het carter
en 20 % uit de benzinetank en
carburator (fig. 2). Zo produceert
een gemiddelde Amerikaanse auto
zonder speciale voorzieningen per
jaar ce. 750 kg koolmonoxyde. 250
kg koolwaterstoffen, 45 kg stik-
stofoxyden en 4 kg lood en roet.
Dat zou, indien geen voorzienin-
gen werden getrolfen, neerkomen
op een produktie van meer dan
1000 kg ongewenste stoffen per
auto per jaar. Bij Europese auto-
mobielen liggen deze cijfers even-
wel aanzienlijk gunstiger.

Gevolgen van luchtverontreini-
ging door autoverkeer
Zonder twijfel kunnen sommige
emissies schadelijk voor de ge-
zondheid zijn. Hoe schadelijk de
concentraties in onze dampkring
zijn is echter niet bekend. On-
danks het uitgebreide medische
onderzoek dat hieraan is en wordt
gewijd zijn nog onvoldoende we-
tenschappelijke gegevens bekend.
In samenwerking met het Ameri-
can Pollution Research Adviso-
ry Committee (APRAC) van de
Amerikaanse overheid voert Es-
so Research thans twee research-
projecten op dit gebied uit. Eén
project behelst het onderzoek naar
de invloed. van de brandstofsa-
menstelling op de emissie van
polynucleaire aromatische kool-
waterstoffen en fenolen, twee
componenten aanwezig in de uit-
laatgassen van auto's. Het tweede
project omvat het ontwikkelen
van snelle methoden om deze stof-
fen te analyseren. Een door Esso
op eigen initiatief uitgevoerd re-
search-project omvat het onder-
zoek naar de wijze waarop lucht-
verontreinigende stoffen op el-
kaar inwerken en elkaar beïn-
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ge zeer vluchtige koolwaterstoffen,
Deze verdampen vlug en gemak-
kelijk en stellen de motor in stapt
snel te starten en op werktempe-
ratuur te komen, voornamelijk bij
koud weer. Helaas zijn het juist
deze koolwaterstoffen die uit de
benzinetank en de carburator vrij-
komen. Als men de vluchtigheid
van benzine zou verminderen zou-
den inderdaad ook de verdam-
pmgsverliezen in vooral oudere
auto's afnemen en in nieuwe au-
to's het E.L_C.D. doelmatiger ma-
ken. Een te lage vluchtigheids-
graad zou evenwel het starten en
warmdraaien van de motor be-
moeilijken.
De tweede factor heelt betrek-
king op de hoeveelheid olefinen
die deze lichte fracties in de ben-
zine bevatten. Van alle koolwa-
terstoffen bevorderen olefinen het
sterkst fotochemische reacties, Een
reductie van lichte olefinen in
benzine zou ook de fotochemische
luchcverontreiniging beperken. De
derde factor die bij de samenstel-
ling van benzine een belangrijke
rol speelt is het lood, zoals tetra-
ethyllood. dat aan benzine wordt
toegevoegd om het octaangetal te
verhogen. Vermindering of elimi-
natie van lood in benzine, even-
als van andere rnetaaltoevoegm-
gen, zou uiteraard ook de hoe-
veelheden daarvan, die in de lucht
terecht komen, verminderen of ge-
heel uitschakelen. Laat men die
loodverbindingen uit de benzine
dan wordt de raffinage ingewik-
kelder en kostbaarder, Bovendien
beslaan er momenteel nog geen
auto's die ten volle zouden kun-
nen profiteren van schone lood-
vrije benzine. Het is overigens
nog de vraag of deze loodverbin-
dingen méér dan alleen hinder
creëren. Er is nog geen gegrond
bewijs dat het gevaren voor de
gezondheid oplevert. Wel zijn er
aanwijzingen dat lood en andere
metalen in benzine invloed uit-
oefenen op apparatuur in de auto
die bedoeld is om andere vormen
van luchtverontreiniging te be-
strijden. Zo schijnen de loodver-
bindingen slecht te zijn voor o.m.
de katalysatoren die in deze appa-
ratuur worden gebruikt.

Esso introduceerde nieuwe toe-
voeging aan benzine
In juni van dit jaar introduceer-
de Esso Nederland n.v, een nieu-
we toevoeging aan zowel Esso- als
Esso Extra-benzine, die bijdraagt
tot het reinigen van de motor. Het
nieuwe additief \\-01'(11 reeds se-
dert eind mei j l, aan de Esso-ben-
zin es toegevoegd. Het is een com-
plexe chemische stof (een polya-
mideamine) met reinigende eigen-
schappen, De toevoeging werd door
Esso Research ontwikkeld en uit-
voerig getest in Europese wagens
van uiteenlopende makelij, zowel
in het laboratorium als op de weg.
De nieuwe toevoeging houdt mo-
toren vrij van afzettingen en ver-
vuiling van het inlaatsysteem en
heeft voorts een reinigende wer-
king op reeds vervuilde motoren.
Het additief bevordert aldus een
efficiëntere verbranding, waardoor
1124
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de hoeveelheden schadelijke kool-
monoxyde en onverbr ande kool-
waterstoffen in de uit laatgassen
niet langer behoeven toe te ne-
men met het aantal gereden ki-
lometers, Hiermede wordt een bij-
drage geleverd tot het aan ban-

den leggen van de toenemende
luchtverontreiniging door het
wegverkeer.
Het effect van de nieuwe tocvoo-
ging kan in belangrijke mate va-
riören dool' grote onderlinge ver-
schillen in rnotorconstructie, rljge-
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drag en rijomstandigheden. De be-
reikte verbetering kan daarom -
naar de mening van Esso - niet
in een vast percentage worden sa-
mengevat. De mate van verbete-
ring houdt direct verband met de
kilometerstand en de mechanische
conditie van de motor en de wijze
waarop de motor wordt onderhou-
den. Tevens is het rijgedrag van
de individuele verkeersdeelnemer
van grote invloed. De nieuwe ben-
zines geven derhalve geen totale
oplossing voor het luchtveront-
reinigingavraagstuk.

Smeermiddelen en hun additives
Smeermiddelen en da daaraan toe-
gevoegde additives leveren een
positief aandeel in de bestrijding
van luchtverontreiniging door het
wegverkeer.
Zij dragen sterk bij tot het voor-
komen van vervuiling van ver-
schillende onderdelen alsmede tot
het verminderen van corrosie en
slijtage. De additives die ze be-
vatten verhogen hun stabiliteit
en duurzaamheid. Een voorbeeld
van een recent door Esso Research
ontwikkelde additive is het
middel dat de carterventilatie-
klep schoon houdt. Daarmee wor-
den afzettingen op deze klep voor-
komen, die anders vest zou plak-
ken en de gassen zou belemme-
ren naar de motor te stromen,
Een zeer belangrijk aspect is het
juiste onderhoud van de auto,
maar ook, en dat wordt in Ame-
rika wel eens vergeten, dat van
de op de auto geplaatste appara-
tuur ter bestrijding van lucht-
verontreiniging. Zoals b.v. de rem-
men uit veiligheidsoverwegingen
voortdurend moeten worden ge-
controleerd, zo moet ook constant
worden gemeten of de auto niet
teveel luchtverontreinigende stof-
fen en gassen produceert. Dit be-
tekent eveneens dat de conditie
van de onderdelen waardoor ver-
ontreiniging van de lucht kan op-
treden regelmatig in het oog moet
worden gehouden.

Gezamenlijke
researchactiviteiten
Verschillende maatschappijen zijn
op researchgebied gaan samen-
werken om de ontwikkeling van
een "schone" auto te versnellen.
Een voorbeeld hiervan is de ge-
coördineerde research van Chrys-
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lel' en Esso op dit terrein, waar-
door reeds enkele belangrijke re-
sultaten zijn geboekt.
Chrysler heeft een systeem in ont-
wikkeling dat is gebaseerd op de
recirculatie van uitlaatgassen te-
zamen met een rijk mengsel en
een reactor op het uitlaatspruit-
stuk. Dit systeem schijnt de hoe-
veelheden koolwaterstoffen, de
koolmonoxyde en de stikstofoxy-
den in de uitlaatgassen te beper-
ken. Er zijn echter nog een aantal
problemen met betrekking tot
duurzaamheid, brandstofverbruik
kosten en afmetingen.
Esso Research ontwikkelde on-
langs een zich nog in het expe-
rimentele stadium bevindend reac-
torsysteem (synchrotherrnisch)
dat een totale vermindering van
9,2% van koolwaterstoffen, kool-
monoxyde en stikstofoxyden in de
uitlaatgassen van een laborato-
rium-auto bewerkstelligt. Ook
hiel' liggen de problemen op het
gebied van afmetingen, vereen-
voudiging, duurzaamheid, lager
brandstofverbruik en goedkopere
constructiematerialen, die in staat
zijn de hogere temperaturen in de
uitlaatspruitstukreactors te weer-
staan.

Alternatieve motorbrandstoffen en
motortypen
Er is in de laatste jaren veel ge-
sproken over de invoering van
andere motorbrandstoffen en an-
dere motortypen dan de thans
gangbare. Wat de motorbrand-
stoffen betreft: aardgas in samen-
geperste of vloeibare vorm en
LPG trokken de meeste aandacht.
De huidige automotor kan op de-
ze gassen draaien en vooral LPG
wordt hiervoor reeds toegepast.
Het is echter de vraag of het ge-
bruik van deze gassen met het
oog op luchtverontreiniging wel
is gerechtvaardigd. De ombouw-
kosten om de auto voor het ge-
bruik ervan geschikt te maken
zijn vrij hoog en bovendien ne-
men de gastanks een aanzienlijk
deel van de bagageruimte in be-
slag. Bovenal zijn deze samenge-
perste gassen bij ongelukken veel
gevaarlijker. Verder zou de pro-
duktie van aardgas tweemaal en
die van LPG 7 maal zo groot moe-
ten zijn als de huidige. Tenslot-
te zouden de installaties van ben-
zinestations, die geheel zijn inge-
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steld op de verkoop van vloeiba-
re benzine, ingrijpend moeten wor-
den veranderd, De zeer grote kos-
ten daaraan verbonden zouden de
prijs van deze produkten op zijn
minst onaantrekkelijk rnaken. Het
laat zich aanzien dat een algeme-
ne vervanging van benzine door
aardgas en LPG niet een prak-
tische oplossing van het pro-
bleem betekent. Een grote ver-
scheidenheid aan alternatieve mo-
toren, die welhaast geruisloos zijn
en geen probleem op het gebied
van luchtverontreiniging geven,
zijn er in de loop der jaren aange-
kondigd: elektrische auto's met
accu's of brandstofcellen, auto's
met gasturbines, stoommachines.
De elektrische auto heeft als han-
dicap dat de beste accu's slechts
over een betrekkelijk geringe op-
slagcapaciteit aan energie be-
schikken. Ze zijn verder duur,
lomp en zeer zwaar. Bovendien
moeten deze accu's om de 100 tot
120 kilometer worden opgeladen.
Dit alles levert een zeer dure au-
to op met een tamelijk geringe
rijprestatie. Een andere kracht-
bron zou de brandstofcel kunnen
zijn waarin de energie door mid-
del van een chemische reactie di-
reet wordt omgezet in elektrische
stroom. Men kampt echter met
het grote probleem dat er geen
geschikte brandstofcellen beschik-
baar zijn en men kan slechts gis-
sen of er bruikbare kunnen wor-
den ontwikkeld. Deze krachtbron
kan eventueel wel worden toe-
gepast in bepaalde typen vracht-
wagens, terreinwagentjes of stads-
bussen. Op de markt voor perso-
nenwagens lijkt hij vrij kansloos.
Er is niets dat el' op het ogen-
blik op wijst dat een technologi-
sche doorbraak zal plaatsvinden,
die nodig is om een elektrisch
aangedreven auto te produceren
die kan concurreren met hel hui-
dige type dat door de benzinemo-
tor wordt aangedreven.
Met de ontwikkeling van de gas-
turbinemotor voor algemeen ge-
bruik is men verder gevorderd.
De hoge prijs, het slechts rela-
tief lage brandstofverbruik en het
zeer geringe acceleratievermogen
maken deze motor voorlopig even-
eens onaantrekkelijk als alterna-
tieve voortstuwing. Autotechni-
ci maken evenwel goede Voor-
uitgang in de correctie van deze
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tekortkcmingon en zonder twij-
fel zal de gasturbinemotor in de
nabije toekomst op steeds grote-
re schaal in vrachtauto's en auto-
bussen worden toegepast. Op de
lange duur zal hij wellicht wor-
den gebruikt voor personenwa-
gens.
Op het ogenblik wordt hard ge-
werkt aen de ontwikkeling van
een stoommotor. De meningen of
7.0·n motor, wat kosten en rijpres-
taties betreft, geschikt zou zijn
voor de voortstuwing van auto's

zijn nogal verdeeld, Een hogedruk-
ketel, met bijbehorende onderde-
len - nodig \."001' de opwekking
en condensatie van stoom is bui-
tengewoon zwaar, zeer omvang-
rijk. slechts langzaam op te stu-
ken" en gevoelig voor vorst. Bo-
vendien is het niet zeker dat de-
ze motor vrij zal zijn van lucht-
verontreiniging. Recente onder-
zoekingen tonen aan dat in het
gunstigste gevat een zeer Iang
ontwikkelingsprogramma nodig
is om de stoommachine concurre-

rend te maken met de huidige
benzinemotor.
Tenslotte werken technici op het
ogenblik aan vocrtstuwingssyste-
men die zowel elektriciteit als
bem:îne gebl'ulken. In deze hybri-
dische auto's wordt bij het star-
ten en langzaam rijden elektrici-
teit gebruikt. Als de auto eenrna al
op snel heid is wordt overgescha-
keld op benzine: het verbrandlngs-
proces veroorzaakt dan betrekke-
lijk weinig verontreiniging van
de lucht.
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JONGEMAN, 22 jaar. ongehuwd, ij jaar garage-('rvaring. in
bezit van diploma's Ie Monteur en Algemene Ontwikkeling.
zoekt verandering van werkkring, bij voorkeur in de perso-
nen wagenbranche. Wegens studie bij voorkeur in Utrecht.
Brieven under nr. AT 902. Adrn ... Auto- en Motortcchruek",
Montaubanstraat 13, Zeist.
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SUPERSPARK ~IMPORT
SPUISTRAAT 9." MSTE RO AM-C·l E lE FOON:O~O-2 3 7315

Wij presenteren de nieuwe lijn van SOURIAU

ONTSTEKI NGSAFSTELLAMP 1429
Werkt zonder enige demontage. Het is een normale bekraeh-
tigde afsrellarn p. Het is een verstelbare voorontstekl ngsarstel·
lam p. Meet de vaste voorontsteki ng. Observeert de bewegende
delen. Dru kknopbed lening, Geheel op transistors. Ge.ohi kt
voor 2- en 4-takt motoren,

VlAAGT VllJlllJVIND ALLI GIWINSn INLICHTlNG.N

M.rk.n me t ••• n w. re IdnQQIT'll wQrd.n V. import •• rd deer

/~SUPERSPARK ::-&:., IMPORT

Welke Chevrolet-dealer of impor-
teur/grossier in Nederland of België,
heeft nog in stock, onderdelen voor
de navolgende modellen:
Chevrolet 1931: achterassen, kop-
lampen, achterlichten enz.
Chevrolet 1933: STANDAARD cilin-
derkop, spatborden, treeplanken,
enz. Ook nieuwe of gebruikte on-
derdelen gevraagd voor alle oudere
modellen Chevrolet.

Telefoon 02153 - 3040


