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Uitlaatgaszuivering door
Katalysatoren

MEN zal he! er over eens zijn. dat het
be houd van een zo zui lief mogel ijke at mos-
feer, welke niet wordt geschaad door men-
sen of techniek. een van de belangrijkste
factoren van onze tijd is. Een van de be-
langrijke vervuilingsfactoren wordt ge-
vormd door de uitlaatgassen van verbran-
dingsmotoren. zoals vrachtwagens. auto-
mobielen. motorrijwielen en bromfietsen.
De technische informatie over dat onder-
werp noemt vaak de termen thermereactor
en katalysator. De nieuwste stand van de
ontwikkeling wordt momenteel gevormd
door uitlaatgaszu ive rings instal lat ies van
deze soort. Bij alle Amerikaanse auto's
vanaf het mode ljaar 1975 worde n nu derge-
lijke zuiveringstechnieken gebruikt. Bij
bijna alle naar de Verenigde Staten geëx-
porteerde auto's treft men deze voorzie-
ningen ook aan. Thermoreactoren en kata-
lysatoren vertegenwoordigen momenteel
de beste mogelijkheden om tegemoet te
komen aan de door de Amerikaanse rege-
ring vastgestelde zeer scherpe eisen. De
dieselmotor vormt een uitzondering. Deze
stoot weliswaar in vele gevallen deeltjes
uit als gevolg van het systeem. wat niet
wegneemt dat de dieselmotor van huis
uit veel minder schadelijke uitlaatgassen
geeft. De regeringen elders in de wereld
lijn zeer actief bij het uitvaardigen van
vnorsc hriften. De Japanse voorsc hritte n
t.a. v. uitiaatgassen voor 1975f1976 komen
vrijwel geheel overeen met de in de Ver-
enigde Staten geldende voorschriften.

1

Men heeft in Zweden praktisch alle grens-
waarden van de Verenigde Staten aange-
nomen. Het moct wel gezegd worden. dat
de Europese uitlautgasvcorschriften heel
wal minder drastisch maar tegelijkertijd
ook meer realistisch zijn, waar het de ver-
nietiging van schadelijke bestanddelen in
uitlaatgassen aangaat. De voorschriften
van de E.CE. voorzien vanaf I oktober
197.'i bij nieuwe wagens in een verminde-
ring van koolmonoxyde en koolwaterstof-
grenswaarden van 1.'i-20pct. Men heeft op
concrete wijze deze waarden in verband
gebracht met het leeg gewicht van het
voertuig (in totaal negen gewichtsklassen
van 750 tot 2150 kg) en als grenswaarden
een maximum gesteld van 80-176 gram
CO-test. d.w.z, van 20-44 g CO per gere-
den kilometer. Voor de CH-test heeft men
grenswaarden van 6.8 - 10.9 gesteld. dat is
1.7 Ill! 2.n gram CH per gereden kilome-
ter.
In Zwitserland gelden tot het jaar 1978
\.a. V. koolmonoxyde en koolwaterstof-
verbindingen de helft van de E.C.E.-
normen van 1974.
De Amerikaanse Environment Proteetion
Agency heeft op grond Vim de Muskie-wet
(overigens met zeer lage grenswaarden. in
het bijzonder wat stikstofoxyden aangaat)
het voornemen om de destijds in 1973 ver-
strekte voorschriften te herzien. Deze
nieuwe specificaties van de Environment
Proteetien Agency betekenen voor de ge-
hele automobielindustrie grote verander-

Mercedes dubbelbedkatalvsutor onder dt
wagenvloer. De II/chI wordt l'al1 (wel' :ii-
dell aangezogen om de verbranding I'un
schadelijke uitlaatgasbestanddelen Ie be-
vorderen. (Doimler-Benc)

ingen, vooral ook omdat de koude start
meer aandacht verdient. De huidige situa-
tie is nu zo. dat men in de Verenigde
Staten voor het lopende modeljaar zoge-
naamde interimwaarden vaststelde, waar-
van de percentages in wezen geen onovcr-
komenlîjke problemen met zich mee bren-
gen. maar waarhij wel rekening dient te
worden gehouden met de noodzakelijke
technische en economische problemen.
die uiteindelijk weer leiden tot een prijs-
verhoging van de automobiel.

N U be vatten de uitlaatgassen van benzi-
nemotoren. dit in tegenstelling tot de die-
selmotoren. een veelal belangrijk deel aan
schadelijke uitlaatgasbestanddelen. Dat
houdt verband met de hele opzet van de
benzinemotor met inwendige verbranding,
waarbij de verbranding zich voltrekt met
toevoer van een grotere of kleinere hoe-
veelheid lueht. De vermenging van ben-
zinc en verbrandingslucht is evenwel zei-
den gelijkmatig. Er zijn bepaalde bestand-
delen van de benzinecocktail. zoals die uit
de pomp komt. die nauwelijks met de lucht
in verbinding komen. Daardoor verbran-
den sommige bestanddelen van de benzine
niet. omdat zij te sterk worden afgekoeld
door de betrekkelijk koude cilinderwan-
den. Het regelen van de benzinemotor ge-
schiedt door beperking van de hoeveelheid
aangezogen benzineluchtmengsel mei een
gelijktijdige verandering van de mengsel.
verhoudingen tussen benzine en lucht. Ter
verduidelijking diene , dat f kg superben-
zine met 14 kg lucht respectievelijk 1 kg
standaard benzine met 15 kg luc ht een pri n-
cipieel beginsel vormt. Daarbij moet men
wel bedenken. dal "lucht" op zichzelf al
een mengsel is van zuurstof en stikstof.
normaal in de atmosfeer niet aan elkaar
verbonden. In de praktijk komt dit neer op
eel. teveel aan lucht voor de motor LO_V.

de benzine. waarbij dan wordt gesproken
van een arm of een mager mengsel. Is er
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meer benzine aanwezig dan spreekt men
van een vet of een rijk mengsel. Waar men
een maximale prestatie kan verwezenlij-
ken bij een matige luchttoevoer. ligt het
meest economische brandstofgebruik met
gereduceerd vermogen juist bij een over-
matige luchttoevoer. Door de onvol-
doende verbranding verkrijgt men echter
een reeks schadelijke bestanddelen. waar-
onder koolmonoxyde (CO). cnvcrbrunde
koolwaterstoffen (C H 1. zowel als stikstof-
oxvden (NOx) in hoeveelheden die niet
meer passen in de uitlaatgasvoorschriften.
Terwijl over de schadelijkheid van de aan
de benzinetoegevoegde loodderivaten
geen wetenschappelijk gefundeerde resul-
taten bestaan en ook de loodbestanddelen
van de uitlaatgassen wettelijk niet. echter
weer wel het loodgebulte van de brandstof
op zichzelf is beperkt. gelden de eventuele

schadeliike bestanddelen zoals CO en
NOx als zeer gevaarlijk en bij inademen
na lange tijdruimte zelfs als dodelijk.

AL naar gelang van het vermogen van de
benzinemotor treden de schadelijke stof-
fen co. CH en NOx in verschillende hoe-
veelheden op. Onder sterk wisselende be-
lastingen (stationair draaien. optrekken.
gas terugnemen. aanhangwagens e.d.l
moet de motor vooral in het plaatselijke
verkeer d.w.z. bij filerijden. in files stil-
staan. enz. in dichtbevolkte woongebieden
werken. Bij doorvloeiend verkeer en snel-
verkeer op de vrije weg heeft men veel
minder te maken met schadelijke hestand-
delen in de uitlaatgassen. Bij stationair
draaien en topvcrmogen zijn de percenta-
gcs aan CO en CH zeer groot. maar bij
gedeeltelijke belasting kan men een sterke
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vermindering van deze gassen constate-
ren. Bij volle belasting wordcri de uitlaat-
gassen gekenmerkt door hoge NOx-
emissies. Door de keuze van een bepaalde
mengselverhouding alleen kan men geen
maximaal gunstige uitlaatgaswaarden be-
reiken. omdat juist hij een verhouding.
waarin CO en CH het laagste zijn het aan-
deel van de stikstofoxyden het hoogste is.
Tot omstreeks het vorige mode1jaar was
het voor de automobielindustrie betrekke-
lijk gemakkelijk en eenvoudig om de wette-
lijk vastgestelde maximale grenzen van

Mercedes thermische reuktor waarbij dl'
schudelijk»: de/ell \'1111 de' uitlaatgassen
door !i ('(I' lucht werden verbrand
(Duimier-Benz),
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bepaalde uitlautgusbc-tanddclen binnen de
perken te houden. Daarbij waren nepaaide
voorzienineen van de motor lel I' voldoen-
de. loals ~en mager mengsel IlO-2n pct
magerder). een optimale verdeling: van het
benzincluchtrnc ngvel over de verhran-
dingskarner- .•. andere ontstckingsinstcllin-
gen. carterventilatie alsmede een nieuwe
vormgeving voor de verbrandingskamers.
In vergelijking met niet-schone motoren
verkreeg men met een motor volgens deze
principes een vermindering van CO en CH
tot 70 pct. Door het gedeeltelijk terugvoe-
ren van de uitlaatgassen kon het aandeel
aan stikstotoxydcn tilt ongeveer de helft
worden teruggebracht. Ondank'> de wel-
kome verzachting van de Amerikaanse uit-
laatgasvoofSchriften moeten vanaf dat jaar
de s-ehadelijke bestanddelen in uitlaatgas-
sen opnieuw worden verminderd. namelijk
tot 15 g/mijl koolmonoxvdc. 1.5 g/mijl
koolwaterstoffen en 3.1 g/m[il stiksiofoxy-
den. Dut betekent t.o. v , 1974 hij een ge-
lijkblijvend aandeel aan stikstofoxydcn
een verder terugbrengen van 46 pct CO en
50 pct CH. Voor de staat Californië here-
kent men een vermindering van bK pct CO.
respectievelijk 69 pct CH en 5 pct i 'Ox.
Binnen het kader van de door de Ameri-
kaanse overheid gestelde bepalingen ging
men uls eventuele alternatieve aandrijvin-
gen ook de gast u rbine , de stoom motor en
de Stirlingmotor bestuderen. In verge-
lijking met de voornaam-te kriteria is het
duidelijk. dat momenteel. afgezien van de
dieselmotor. de vierslag benzinemotor hij
een meer intensieve uitlaatgasreiniging al-
leen een werkelijke kans heef! urn aan de
uitlautgashepulingen te voldoen.

VOOR het aanhouden van de Ameri-
kaanse uitlautgasvoorschriftcn 1975/197ó
is naast de motorische maatregelen. die de
schadelijke stoffen al voor, respectievelijk

gedurende hun ontstaan helpen verminde-
ren. een thermische of katalytische nabe-
handeling van de door de motor uitgesto-
ten g<lssen in het uitluatsvstecrn ortvcrmij-
deli.lk. De thermische nuverbrunding v\tnd
\'001' de eerste maal in 19M) in het Z.g.

Man-Air-Ox vysteern toepasving. Door h~t
inblazen van buitenlucht via een lucht-
pomp in de hete uitlaatgassen had een oxy-
datie van de koulrnonoxvdc en koolwater-
stoffen plaats. maar d~ zuivering-grand
bleef leer bescheiden. Uit dit destijds door
General \·1010rs gepropageerde re i11 igi ngs-
systeem ontwikkelt zich de thermische
reactor. waarbij door de aanvoer V;1I1 bui-
tenlucht hij een voldoend hoog tempera-
tuurniveau een thermische reactie "<In
kuolrnonuxvde en koolwaterstoffen
plaatsvond. waarhij sprake was van een

.."..

3

Uitlauteasreinixing dool' £'£'111//!'/'lIIo'I'/IC-

1/11'bij BAHV. Mell'i('/'sl(lg bcnriurmotoren
/.;/11/ 1/11'1/ (1//£'1'11 "01</0('11 1/1/1/ de AII/<'I'i-

/..0/11/'\(, cisrn d.m, ". ('('II Of' loodvrije 1>('11-
zinc 1111'('11"1' 1/10101' 11/,'1 /..ololy.l<llol' "I'
cdelmctualbusis of door middel ,'(111 1'1'1/

thcnnorcactor (B,iH"'·J.

splitsing revpecticvcliik samenvoeging van
schadelijke hestanddelen lot kooldi-oxyde
en waterdamp. Dc in plaats van het uitlaat-
spruitstuk geplaatste thermoreneter look
wel up het uitlaatspruitstuk bcve-tigd) be-
staat uit een dubbele bui-, met een warmie-
isolerende binnenbekleding. welke een
conccnmschc verbrandingsbui-, omgeeft.
d ie voorzie nis van gaten of, Ie IIve n. 'la-
verbrandingsinstallatie' van dele \1)IIrt

kunnen "arm" of" rijk" worden bediend.
BU een arme reactor is een luchtpomp
overhodig , daar de \('01' de vcrbraruling
nodige zuurstof in de uitlaatgassen zelf
.umwez ig is. Een nadeel is de vrij grote
cmixxic aan st ikvtofo xydcn. de (1)\',,1-
doende werking L.I.\'. koolwaterstofoxy-
dering evenals hel onbevredigend rijgeli-
rag van de motor bij lage toerentallen. Bij
een rijk mengsel stromen de hete. in de
omgeving van de uitlaatkleppen met hui-
tenlucht vermengde uillaatgassen. in de
verbrundingspijp waar de oxydatie van CO
en CH plaats vindt. Van hieruit ontwijken

Eel/ zescilinder BMW-III"I"I' met uitlaat-
g{/s~lIil·{'I'illg. BU ilO,!! .IThl'I'/ICi'(' gr<,l/.\-
waardon ).",,1' de l/i/.._I·I/Jfil_l'I'd"1I kan 11/('1/

hel he/Cl/wal niet ~(!/1(i('/" kutulvsutorcn
stellen (B.\IWJ .
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de reagere nde uitlaatgassen hij ge lijk tijdige
verhiui ng van de verhrandingspijp van bui-
len af op de vereiste temperaturen van
700-!\OOQ C via uitsparingen in de huis in
heteigenlijke uitlaatsysteem. Afgezien van
een groter brandstofgebruik kan de "rij-
ke" reactor t.o.v, de "arme" reactor
meerdere voordelen voor zie h opeisen: ge-
ringe stikstofoxydeproduktie (dank zij een
rijk henzine-luchtmengsel). een beschei-
den CH-aandeel. verminderde ruimte-
eisen met een gnede bruikbaarheid van de
motor. Bovendien ondergaan de uitlaat-
gasbestanddelen gedurende de levensduur
van een thermische reactor. welke over-
igens die va neen katal ysator verre ove 1'-

treft. geen veranderingen. Bij een optimale
alstell ing van lie therm isc he reactur 0 p de
motor en v .v . verkrijgt men een reductie
van CO- en Cf-i-bestanddelen van onge-
veer 80 pct.

BIJ de uitlaatgasreiniging met behulp van
een katalysator komt men voor heel andere
problemen te staan. In tegenstelling tot de
constructief minder gecompliceerde en
ook goedkopere therrnoreactoren. waarbij
een merkbare st ik slofox yde red uct ie alleen
in combinatie met terugvoering van uit-
laatgassen. latere onsteking. c venals een
weer hoger brandstofverbruik als gevolg
van een lagere compressie mogelijk is. la-
ten zich hij een overeenkomstige opzet hij
eeç katalytischereactor alie drie de schade-
lijke uitlaatgasbestanddelen (CO. CH en
NOx ) tegelijkertijd reduceren. Een verla-
ging van de compressie is echter ook bij
efficiënte (edelmetaal) katalysatoren on-
vermijdelijk.
Zoals de talrijke met therrnoreactoren uit-
geruste en naar Amerika uitgevoerde Eu-

ropese wagens aantonen. heeft met de ver-
zachting van de voor dit jaar uitgevaar-
digde Amerikaanse uitlaatgasbepalingen
dit naverbrandingssysteern weer aan bete-
kenis gewonnen, Niettemin geeft het gros
van de automobielfabrikanten de kataly-
sater de beste kansen om in I975{ I976 en
de in de daarnakomende jaren vereiste
zuivering van 90 pct en meer (uitgaande
van de n iet schone motor van 1968) te kun-
nen aanhouden. Onder een katalysator
verstaat men een in het uitlaatsysteem op-
genomen naverbrandingsinstallatie , die op
grond van een op een dragermateriaal aan-
gebrac hte chemisch actieve contactstof bij
een luchtoverschot de oxydatie van CO en
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Hel BMW-,.lIil·erill/i.\·.\·.\·.\·te"m \'001' 1'/'11 t.es-
cilindermot. 'I'.

CH. hij luchtgebrek de reductie van de
stikstofoxyden versnelt. In het begin van
de ontwikkeling van de katalysator ge-
bruikte men vooral een massa van kogel-
tjes. buisjes, slaafjes of tablette n. waar de
uitlaatgassen doorheen stroomden. Deze
bestaan doorgaans uit aluminiumoxyden
en kenmerken zich bij hoge reactietempe-
raturen door een grote thermische stabili-
teit. De dimensienering van het materiaal
is echter problematisch. omdat dil met het
oog ,)P een maximaal groot werkzaam op-
pervlak van kleine afmetingen moet zijn.
wal weer grote drukverliezen tot gevolg
heeft vour de doorstroming van de uitlaat-
gassen. Als verder nadeel moet men de
onbevredigende. door de trillingen van
de Europese motoren met hun kleine
cilinderinhoud. in aanmerking nemen.
waardoor de levensduur van de katalyse-
tormassa door erosie negatief wordt beïn-
vloed. Het is eveneens een feit. dat de op-
warrningsverhoudingen minder gunstig
zijn. Tegenwoordig werkt men meer in de
richting van de monoliet.
Hierbij heeft men te maken met een kera-
misch systeem (siliciumcarbide , alumi-
niumoxyde , enzj of een uit metaallegerin-
gen bestaande in de stroomrichting van de
uitlaatgassen geplaatst honingraatvormig
lichaam. De monolytische katalysator
kenmerkt zich door een geringe stro-

Kutulvsatorsysteem I'ClII BM W. waarbij
het lIitlllC1tgll,\'~IIÎ1'('l'il1g,\'IIPP(/I'(/(/1 is /il'-
montrerd 0l' het uithuttspruitsntl: IBMW)
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mingsweerstand, geringer gewicht in ver-
houding tot de inhoud en door een gerin-
gere warmtecapaciteit. waarbij de k<l!aly-
sater zo dicht mogelijk bij de motor wordt
geplaatst. wat weer grotere voordelen bij
een koude stan geeft. Enkele problemen
worden nog gevormd door het plaatsen van
het honingraatlichaam in het stalen huis.
aangezien uitlaatgastri II ingen. motori sche
en rijtrillingen als gevolg van veranderde
toerentallen tussen het kerami sch gedeelte
en het huis moeten worden opgenomen.
Bij de in dunne lagen opgelegde contact-
materialen gaat het meestal om niet-
edelmetalen. zoals koper-. chroom-. ijzer-.
mangaan-nikkel- en mangaanoxydever-
bindingen. alsmede om edele metalen als
platina. palladium en rhodium. Vanwege
hun t.o, v . metaal-oxyde-katal ysatoren
duidelijk verhoogde activiteit. die in het
bijzonder bij vergelijkbare lagere tempera-
turen tot uiting komt. kiest men tegen-
woordig voor monolitische katalysatoren
edele metalen. Katalysatoren van edel me-
taal worden overigens wel door de in de
benzine aanwezige loodverbindingen ver-
giftigd. Bij twee of drie tankvullingen met
loodhoudende motorbenzine kunnen der-
gelijke katalysatoren reeds onwerkzaam
worden. zodat de naverbrunding onvol-
doende is. Aangezien in de Verenigde Sta-
ten een vervanging van de katalysator na
80.000 km is voorgeschreven. betekent dit
in de praktijk een levensduur van de volle-
dige capaciteit van minstens 40.000 km.
waarna de werkzaamheid van de katalysa-
lor afneemt. Bij het gebruik van edelme-
taalkatalysatoren is het gebruik van lood-
vrije benzine en daarbij ook van een lage

compressie. dringend geboden. Contact-
loze onstekingssystemen sluiten bij de he-
dendaagse auto's ontstekingstijdpuntver-
schuiving geheel en gemiste ontstekingen
in belangrijke mate uit. Speciale tankope-
ningen en vulpistolen aan de tankstations
maken het onmogelijk om te tanken mei
loodhoudende i.p.v. loodarme benzine. In
hoeverre katalysatoren bij verhoogde af-
slijting van de contactmaterialen mede-
plichtig zijn aan luchtvervuiling van een
secundaire aard. is een probleem. dat nog
onvoldoende is onderzocht.

MEN kan overeenkomstig de dochtelling
tegenwoordig drie soorten katalysatoren
onderscheiden. In de oxydatiekatalysator
- wegens de VOOT het jaar 1975 nog milde
stikstofoxydegrenzen geldt hij als
tussenoplossing - geschiedt de oxydatie
van de schadelijke stoffen koolmonoxyde
en koolwaterstoffen.

5

Draugmaterialen I'll katalysatoren voorde
reiniging l'an au tomobiel-uitlaat gusse«
(Degnssa],

Hierbij moet voor het bereiken van opti-
male ornzettingsverhoudingen een steeds
voldoende hoe veelheid zuu rstof in de kata-
lysator aanwezig zijn. bij voorbeeld door
het inblazen van buitenlucht. Belangrijk
naast de omvormingsfactoren is de tempe-
ratuur. waarbij de katalysator b. v. een 50
pct omzeiling bij 2500 C verkrijgt. In he!
beste geval bedraagt het omzettingsper-
ce ntage van CO tegen de 100 pCI. dat van
CH tol 80 pct. Daarentegen Î s de omzetting
van stikstofoxydcn uitcrmate gering.
De reductiekatalysatur dient uitsluitend
voor vermindering van de stikstofcxyden,
die als gevolg van de reactie van de lucht-
deeltjes bij hoge temperatune onstaan. De
gewenste reacties van de stikstofoxyden
vinden primair plaat s door de in de uitlaat-
gassen aanwezige koolrnonoxyden en wa-
terstof bij gebrek aan zuurstof.
De bereikbare ornzettingsgraad van de
stikstofoxyden is afhankelijk van de oor-
spronkelijke verhouding van het benzine-
luchtmengsel in de motor. De omvang van
de bij de reactie ontstane ongewenste bij·
producten zoals ammoniak (NH-3) hangt
naast de samenstelling van het uitlaatgas
en de temperatuur daarvan voornamelijk
af van bet katalysatortype. respectievelijk
van de gebruikte contact materialen.
d.w.z. edele of onedele metalen. Door
koppeling van reductie en oxyderende ka-
talysatoren tot dubbel-beds combinaties
laten zich alledrie de schadelijke stoffen
CO. CH en NO,; verwijderen. waarbij de
gehele eenheid onder reductievoorwaar-

Thermo-element type 192 \'oor tempera-
tuurbewakins; \'(1/1 uitlaatgaskataiysato-
ren. Links :,iet men het thermo-element
mei bescherming, rechts met heseher-
mingskap . (Degussa].
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den de stikstofoxyden behandelt. terwijl
een der beide bedden van de katalysator na
toevoer van buitenlucht de oxydatie van
CO en CH overneemt. Een ander systeem
isde bi-funct ione Ie of een bed skatal ysater.
Deze technisch bijzonder elegante en eco-
nomische oplossing is echter alleen actief
in zoverre. dat de concentratieverhoudin-
gen tussen kool monoxyde. stikstofoxyden
en zuurstof zich binnen zekere grenzen la-
ten houden. Daarvoor is echter een exact
aanhouden van het benzine/luchtmengsel
een absolute noodzaak. Bemoedigende
successen op dit gebied werden tot nu toe
met de nog in ontwikkeling zijnde zuur-
stofsonde bereikt. Deze sonde moet uiter-
mate exact en zonder onderbreking het
zuurstofgehalte-in de uitlaatgassen vóór de
katalysator meten en beinvloedt dienover-
eenkomstig,zoals het geval is bij brandstof-
injectie. de stuur-elektronlek resp. bij mo-
toren met carburateur en regelventiel. dat
benzine en lucht op ideale wijze regelt en
doseert. waardoor de eenbeds katalysator
minder wordt belast en tegelijkertijd de z.g.
ecundaire lucht naar behoefte kan worden

gedoseerd.
DE verstandig vastgestelde maximale
grenzen voor schadelijke stoffen in uitlaat-
gassen. zoals die in de Verenigde Staten
voor het lopende jaar worden verlangd.
laten zich tegenwoordig theoretisch door
een combinatie van interne ingrepen in de
motor met thermische of katalytische na-
verbranders zonder veel moeite verwezen-
ljjken.
Deels kan men nog onder deze grenzen
geraken. Het voornaamste probleem in de
praktijk wordt gevormd door verouder-
ingsverschijnselen als gevolg van een
chemische activiteit van de gebruikte ma-
terialen in de katalysator. Daarmee wordt
de duurzaamheid van de katalysatoren
aangetast. Deze wordt door de hoge
mechanische-thermische belastingen
(voortijdige slijtage. verminderde reini-
gmgsfunctle) als door een te vette afstel-
ling van de motor (het dragermateriaal van
de katalysator kan gaan smelten) sterk
aangetast. Bij edelmetaal katalysatoren
geschiedt de aantasting ook door de in de
benzine aanwezige vreemde stoffen.
waardoor de katalysator wordt "vergif-
tigd" of in elk geval nadelig wordt beïn-
vloed. Het vermoeden. dat niet lood deze
vergiftiging bewerkstelligt. maar dat deze
wordt bevorderd door de aan de loodaky-
lenen bijgevoegde stoffen die bij de ver-
branding van de loodakylenen vaste deel-
ties vormen met de uitlaatgassen. is nog
niet bevestigd, maar wel het onderwerp
van een intensief researchprogramma. Een
andere vraag is. wat een katalysator aan
hogere kosten voor een auto veroorzaakt.
De inbouw van een katalysator mag in geen
geval hoger liggen dan ongeveer 5 pct van
de nieuwwaarde van de auto.

AMERIKAANSE UITLAATGASNORMEN in gram per mijl:

Overige Bondsstaten Californie
HC CO NOx HC CO NOx

Modeljaar:
voor 1968 'l 8.7 87.0 6.2 8.7 87.0 6.2
1970 ') 4.1 34.- -.- 4:1 34.0
1971 4.1 34.0 -.- 4.1 34.0 6.2
1972 3.0 28.0 -.- 2.9 28.0 4.6
1973 3.0 28.0 3.1 2.9 28.0 4.6
1974 3.0 28.0 3.1 2.9 28.0 2.1
1975/1976 ") 1.5 15.0 3.1 0.9 9.0 2.0
1977 "'J 0.41 3A 2.0 0.41 3A 2.-
1978 ''') OAI 3.4 OA OAI 3.4 0.4

He Koolwaterstoffen CO koolmonoxyde NO-x stikstofoxyden
.)zonder uitlaatgaszuiveringsinstallatie
") tussenwaarden
'H) niet vastgelegde waarden overeenkomstig de Clean-Air Act 1976

,
met dank aan de Automobil-Revue , Geneve.

Zoals recente berekeningen aantonen. Iigt-
altijd weer uitgaande van een auto die geen
enkele voorziening heeft- de kosten-
batenverhouding voor een installatie die
tot 50 pct. reinigt. zeer gunstig. Hogere
zuiveringsgraden brengen een sterk pro-
gressieve kostenmarge met zich mee.
Daarbij komen dan de wettelijke vereisten
t.a.v, een extreem laag gehalte aan stik-
stofgrenswaarden, de kosten voor een ho-
ger benzinegebruik. die weer niet te ver-
enigen zijn met de energiecrisis. zowel als
de kosten voor onderhoud en eventuele
vervanging van de katalysatoren,

DEZE korte rondgang door het gebied van
de uitlaatgaszuiveringstechniek toont dui-
delijk aan dat het gecompliceerde pro-
bleem van de zuiveringstechniek eens te
meer in de juiste verhoudingen moet wor-
den gezien. Daarbij zou men ook moeten
geraken tot een mondiale normalisering

van de verschillende beproevingssyste-
men. evenals tot een standaardisering van
de uitlaatgaswetgeving in diverse landen.
wat op zich zelf weer leidt tot een aan-
vaardbare kosten/batenverhouding. Of de
Amerikaanse uitlaatgasnormen. die wel de
indruk wekken wat haastig geconcipieerd
te zijn, met als gevolg een overhaaste ont-
wikkeling van katalysatoren voor de toe-
komst aanvaardbaar zijn. dan wel beperkt
moeten worden. is een open vraag. In Eu-
ropa hoopt men in elk geval de bestaande
benzinemotoren met minder gecompli-
ceerde methoden. zoals de veelbelovende
Schichtlading. tot een bruikbare en voor
het milieu onschadelijke en economisch
verantwoorde constructie te maken.
Daarbij zal wel degelijk rekening moeten
worden gehouden met de kosten die dit
alles met zich meebrengt.

K.Brunner.

ECE UITLAATGASNORMEN

koolmonoxyde CO koolwaterstoffen He

tot l.10 1975
100-220 g test 8.0 - 12.8 g/test
(25-55 glkm) (4.0-3.2 glkml
vanaf 1-10-1975
80-176 gitest 6.8-10.9 g!test
(20-44 g!km) (1.7-2.72 g/km)

De CO en HC grenswaarden zijn afhankelijk van het leeggewicht
van het voertuig. De EG-richtlijnen omvatten in totaal 9 ge-
wichtskategorieëri.
De reglementering van de stikstofoxyde uitlaatgasbestand-
delen (NO-x) komt in de Europese landen trapsgewijs tol ont-
wikkeling. Vanaf I januari 1978 is in Zwitserland bijv. slechts
8g O-x/test d.w.z. 2 g NO x/km toegestaan.

met dank aan de Autornobil-Revue, Génève.
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