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Uitlaatgaskatalysatore
D. J. Boosman
Mede onder politieke druk
heeft de Westduitse regering
besloten om vanaf 1 januari
1986 van alle nieuwe auto's te
verlangen dat ze voldoen aan
de huidige en zeer strenge
Amerikaanse federale emis-
sienormen. Volgens de huidi-
ge stand van de techniek is
het onmogelijk om daaraan
zonder uitlaatgas katalysator
te voldoen. We moeten er dus
rekening mee houden dat we
over 2 jaar genoOdzaakt zullen
zijn met katalysatoren op lood-
vrije benzine te moeten rijden.
met alle consequenties van-
dien. Wat die consequenties
allemaal zijn zal AMT hier
trachten zo goed mogelijk
voor u op een rijtje te zeilen.

Wie veroorzaken
de verzuring?

Verantwoordelijk voor de extra
verwring van regen en grond
zijn niet alleen de grote hoe-
veelheden verbrandingsgas-
sen, maar ook de grootschali-
ge bemesting met kunstmest.
Vooral de verbranding van
zwavelhoudende fossiele
brandstoffen zoals steenkool
en aardolie is een belangrijke
veroorzaker van zure regen.
Het bij de verbranding ge.
vormde zwaveldioxyde (802)
vormt met regen verdund zwa-
velzuur. Daarnaast vormen de
bij verbranding met hoge tem-
peraturen (ruim boven
tODDgC) vrijkomende stikstof-
oxyden (NO, N02 en N2D3,
meestal samen aangeduid
met NOx) met de regen ver-
dunde salpeterzuren.
Volgens een Duits rapport uit
1982 over de emissiebescher-
ming in de Bondsrepubliek
zijn de krachtcentrales, de in-
dustrie en de stadsverwar-
ming de grootste boosdoeners
waar het de uitstoot van 802
betreft in West-Duitsland, ler-
wijl het wegverkeer de meeste
NOx produceert (zie tabel 1).
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Uitlaatgaskatalysatoren zullen in Duitsland de
verzuring van het leefmilieu moeten tegengaan.
Duitsland hoopt dat andere Europese landen
hun uitlaatgas-eisen ook verscherpen. Alom
rijst de vraag of de uitlaatgaskatalysator wel de
Ideale oplossing Is. Wat zijn de ervaringen met
deze apparaten in de VS? Wat zijn de alternatie-
ven?

Zo ziet &8n ultlaatsyateem met katalysator er u lt.

In die tabel gaat het echter om
de percentages van de door
menselijk handelen veroor-
zaakte emissies van 802 en
NOx. De natuur zelf is ook een
zeer belangrijke bron van ge-
noemde emissies: votgens
hetzelfde rapport is de natuur
mondiaal gezien voor ca. 35%
verantwoordelijk voor de 602-
emissies en zelfs voor ca,
95%l voor de NOx-emissiesl
Het aandeel van de auto in de
vorming van zure regen zou,

aangenomen dat alle emissie
in zuren worden omgezet, op
een zeer geringe 2,2% kun-
nen worden becijferd. Dit ge-
geven plaatst de auto, als ver-
vuiler van ons leefmilieu, wel
in een heel ander perspectief
dan we gewend zijn te verne-
men. Wel is het natuurlijk zo
dal deze percentages alleen
mondiaal gelden. Plaatselijk
kunnen door verkeersconges-
ties ook de NOx-emÎssies van
de auto een belangrijke bron

van vervuiling vormen.

Waarom uitlaatgas-
katalysatoren en hoe
werken ze?
Zoals al eerder opgemerkt zijn
de huidige Amerikaanse en
Japanse emissienormen wal
betreft CO, CH èn NOx zó
streng, dat daar vooralsnog a~
leen door middel van katalytI-
sche nabehandeling van de
uitlaatgassen en gedeeltelijke
terugvoer van uitlaatgassan
naar de cilinders (ExhalJSl
Gas Recirculation, kortweg
EGA) aan voldaan kan WOl·
den. Uit1aatgaskatalysatoren
worden dan ook op grOie
schaal in genoemde landen
gebruikt. Ze zijn efficiênter
dan de oudere thermoreactor,
waarin de nog in de hele uit-
laatgassen aanwezige resten
CO en CH - al dan niet gehol.
pen door de toevoer van lucht
~ alsnog worden vertxand
(geöxydeerd). Door de aanwe-
zigheid van een katalysator
kan de naverbranding name-
lijk bij een lagere temperatuur
plaatsvinden, zodat de scha-
delijke emissiecomponenten
van de uitlaatgassen volled~
ger in onschadelijke bestand-
delen kunnen worden omge-
zet en tegelijk ook een minder
rijke mengverhouding moge-
lijk is. De uitlaatgaskalalysalor
kan ook verder van de motor
vandaan een plaatsje vinden,
bijvoorbeeld ergens onder de
auto.
Als katalysator wordt hoofdza-
kelijk platina gebruikt, ge-
mengd met enkele andere ele-
menten uit de platinareeks zo-
als rodium en palladium. Dil
katalysatormateriaal is als een
dun laagje afgezet op een zo-
genaamde drager. in de vorm
van korrels of een soort ho-
ningraat. Op deze wijze wordt
met een minimale hoeveel-
heid katalysatormateriaal een
zo grool mogelijk werkzaam
oppervlak verkregen. De kata.
Iysator kan alleen geed wer-
ken als hel oppervlak schoon
blijft, maar dat zal helaas niet
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gen zure regen?
het geval zijn omdat de aan
benzine toegevoegde loodver-
bindingen (die de klopvastheid
verbeteren)een laagje lood op
het katalysatoroppervlak zuI-
len afzetten. Om dit te voorko-
men moel de motor dus op
beslist loodvrije benzine of
een andere loodvrije brandstof
draaien. Loodvrije benzine is
echter in Europa, op een en-
kele plaats na (nog) niet var-
krijgbaar. Er bestaan welis-
waar loodresistente katalysa-
toren, maar die zijn minder
werkzaam en kunnen in elk
geval geen NOx reduceren.
Naar de werking van de ult-
laatgaskatalysator onder-
scheiden wa twee typen, de
oxyderende en de reduceren-
de katalysator. In de eerste
worden CO en CH door oxyda-
tie omgezet in kooldioxyde
(CO2) en waterdamp, terwijl in
de tweede bij afwezigheid van
zuurstof door middel van re-
ductie (dat is het omgekeerde
van oxydatie de stikstofoxy-
den met de nog aanwezige
resten CO worden omgezet in
stikstof (N2) en kooldioxyde.
De oxyderende en reduceren-
de katalysator worden wel in
één huis verenigd, waarbij de
uitlaatgassen eerst de reduce-
rende en daarna de oxyderen-
de katalysator passeren. Op
de achterste katalysator is dan
de vereiste luchttoevoer aan-
gesloten om de oxydatiepro-
cessen mogelijk te maken.
De goedkopere auto's, met
eenvoudige mechanisch gere-
gelde brandstofdosering, wor-
den door de Amerikaanse en
Japanse markt meestal als
volgt "gezuiverd": een rijke
afstelling van de mengverhou-
ding en terugvoer van uitlaat-
gassen voor minimale NOx-
emissie bij de verbranding in
de cilinders en vervolgens na-
verbranding van de onder die
omstandigheden rijkelijk vrij-
gekomen CO en CH's in een
oxyderende uitlaatgaskataly-
sator. Bij auto's met elektro-
nisch geregelde brandstof-
systemen kan de zogenaam-

de driewegkatalysator ge-
bruikt worden, zie aldaar.

Beperkingen van de
uitlaatgaskatalysator
Het is niet zo dat men eenvou-
dig door montage van een ka-
talysator in het uitlaatsysteem
de auto "milieuvriendelijk"
kan maken. Was dat maar
waar! Nee, de uitlaatgaskata-
lysator werkt alleen als aan
een paar belangrijke voor-
waarden wordt voldaan. Zo
dient de katalysator een be-
paalde temperatuur te hebben
bereikt (werktemperatuur),
maar mag hij ook weer niet
aan té hoge temperaturen
worden blootgesteld omdat hij
anders verbrandt. Bovendien
moeten de uitlaatgassen een
bepaalde samenstelling heb-
ben, dat wil zeggen mengsel-
vorming en verbranding moe-
ten zorgvuldig in de hand wor-
den gehouden. De gedeeltelij-
ke terugvoer van uitlaatgas-
sen naar de cilinders (EGR)
moet daarnaast nog dienen
om de verbrandingstempera-
turen en daarmee de vorming
van NOx te drukken.
In verband met die noodzake-
lijke werktemperatuur zal hel
duidelijk zijn dat het geruime
tijd duurt voordat de katalysa-
tor na de koude start goed kan
werken. Met andere woorden,
tijdens de zo vervuilende op-
warmperiode van de motor rei-
nigt de katalysator niet opti-
maal. Dit is een groot nadeel
van de katalysator, vooral
wanneer overwegend korte rit-
ten gemaakt worden. Vanwe-
ge de grote verschillen in de
rij-omstandigheden en de
daarmee gepaard gaande ver-
schillen in de motorbelasting
is de automotor in feite een
lastige patiênt om door middel
van katalysatoren van zijn
slechte adem af te helpen!

De driewegkatalysator
Bij deze nieuwste ontwikke-
ling, mogelijk gemaakt door
de micro-elektronica, vindt de
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Deze grafieken laten het verschil zien lussen de concentrane van de
emissie·componenten zonder lAl en meI driewegkalalysalor 181; brj
een mengverhouding vlak onder de sloïchiometrische I .t - II.s de
concentratie van alle emissie-componenten mlOlmaal.
De ondersle grafiek geeft het overeenkomsuqa spanningsverloop van
de tambda-sonde weer

oxyderende èn reducerende
nabehandeling van de uitlaat-
gassen in één katalysator
plaats. Voorwaarde is wel dat
het benzinelluchtmengsel on-
der alle belastingtoestanden

vlak onder de stoichiometri-
sche mengverhouding wordt
gehouden, omdat er een zeer
bepaalde, geringe hoeveel-
heid zuurstof in de uitlaatgas-
sen aanwezig moet zijn. Juist

Grafiek 2
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De reinigingscapaciteit van de drieweg-katalvsator, afhankelijk van
de benzinelluchlverhouding I \ I. Wear de curven elkaar snijden OS
de reinigingscapaciteit voor alle ernlssie- com ponen ten het 9roots!.
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voldoende zuurstof om CO en
CH te oxyderen maar niet ge-
noeg zuurstof om reductie van
NOx onmogelijk te maken. De
driewegkatalysator, die spe-
ciaal bij de duurdere modellen
met elektronisch gestuurde
brandstofdosering toegepast
wordt. heeft een hoge reini-
gingscapaciteit, is als enige in
staat alle drie emissiecompo-
nenten te lijf te gaan en werkt
minder verbruiksverhogend
dan de andere typen katalysa-
tor dank zij de vlak onder de
stoïchiometrische mengver-
houding (À = 0,95 à 1) ge-
handhaafde mengverhouding.
(grafiek 1 .•. 2).
De beheersing van de con-
stante mengverhouding ge-
schiedt met behulp van een
zogenaamde lambda- of zuur-
stofsonde, geplaatst in de uit-
laatpijp vóór de katalysator.
De sonde registreert het ge-
halte vrije zuurstof van de pas-
serende uitlaatgassen en cor-
rigeert aan de hand daarvan
onmiddellijk de brandstofdo-
sering zodra de mengverhou-
ding rijker of armer dan
~ = 0,95 à 1 wordt. In de uit-
laatgassen wordt altijd een
hoeveelheid restzuurstof aan-
getroffen, die voornamelijk af-
hankelijk is van de mengver-
houding. Hierdoor kan die
restzuurstof als maat voor de
mengverhouding dienen en is
het mogelijk om de elektro-
nische benzine-inspuiting of
de elektronisch gecorrigeerde
carburateur door middel van
een spanningssignaal van de
sonde de mengverhouding te
laten bijstellen, zodra deze
van de ideale waarde dreigt af
te wijken. Dit regelsysteem
werkt uiterst nauwkeurig en
ook snel: bijstellingen van de
mengverhouding tot wel 120
maal per minuut zijn mogelijk.
De driewegkatalysator met
lambdaregeling is een wonder
van techniek maar ... niet feil-
loos. Ook hij kan aleen binnen
een zekere minimum en maxi-
mum temperatuur een optima-
le werking garanderen. Dat
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Hoe anders is de emissieproblematiek in de Verenigde Sta-
ten aangepakt. IJverige milieucommissies dachten ijzer met
handen te kunnen breken als ze de auto-industrie maar eens
flink de duimschroeven zouden aandraaien. De industrie rea-
geerde daar uiteraard onwillig op en zocht zijn toevlucht tot
de ontwikkeling van allerlei reinigingssystemen om "achter-
af" de uitlaatgassen zo goed mogelijk van de schadelijke
componenten te ontdoen. Voor de ontwikkeling van een klei-
ner, zuiniger en schoner type auto was de gegeven lijd veel
te kort en bovendien meende de industrie destijds niet ten
onrechte dat de verwende Amerikaanse automobilist nooit
zijn comfortabele en veilige "slee" zou willen opgeven. Wie
thans de motorkap van een auto In Amerikaanse uitvoering
opent ziet het resultaat: een warboel van slangen, regelklep-
pen, filters, naverbranders en wat niet al. De gemiddelde
monteur krijgt er nog steeds buikpijn vanl
Maar erger is dat de werking van al die toestanden aan de
motor vooral in de zestiger jaren veel te wensen overliet. Een
paar trieste feiten: verslechterd motorgedrag, startproble-
men, verminderde betrouwbaarheid (vanouds hèt sterke punt
van de Amerikaanse auto), grootscheepse terugroepacties,
door veelvuldig haperen van de anti-emissiesystemen vaak
meer vervuiling dan bij onaangepaste auto's, boze automobi-
listen die als "hinderlijk" of "overbodig" ervaren componen-
ten demonteerden of eenvoudig loskoppelden en - last but
not least - een toename van het benzineverbruik tot wel
30% als gevolg van een sterk aangetast motorrendement.
Dat komt ervan als een motor ondermeer gedwongen wordt
zijn eigen uitlaatgassen te slikken. Een factor die hierbij ook
ongunstig werkte was het feit dat falende emissiesystemen
de motorwerking meer dan eens bevorderden en er is natuur-
liJk geen enkele automobilist te vinden die op de gedachte
komt om de werkplaats op te zoeken als de motor van zijn au-
to ineens "zo lekker loopt". Inderhaast ingevoerde periodie-
ke keuringen toonden inderdaad aan dat het met de betrouw-
baarheid van al die anti-emissiesystemen niet zo best gesteld
was.
Meer succes zou een nieuwe ontwikkeling brengen: de kata-
lytische nabehandeling van de uitlaatgassen, een verbete-
ring ten opzichte van de thermische naverbranding in de zo-
genaamde thermoreactor of naverbrander.

blijft dus een zwak punt, gelet
op de zo sterk wisselende ge- Tabell. Wie veroorzaken verzuring?

bruiksomstandigheden van de
auto en de daarmee gepaard
gaande grote verschillen in de
motorbelasting (verbran-
dingstemperaturen!). En bij
vergissing één keer loodhou-
dende benzine tanken maakt
ook de driewegkatalysator
minder werkzaam.

Emissie S02 NOx

Krachtcentrales en
stadsverwarming 56 31
tnduslr1e 28 19
Huishoudens en
kleinverbruikers 13 5
Verkeer 3 45

Is er een alternatief
voor de uitlaatgas-
katalysator?
Sinds het opzienbarende
Westduitse besluit is dit voor
ons Europeanen een klem-
mende vraag en staan de au-
tofabrikanten voor een dilem-
ma: moeten zij op de ingesla-
gen weg voortgaan en door
optimalisering van het motor-
concept zowel het verbruik aIS
het emissieniveau steeds ver-
der omlaag brengen, of kUil-
nen zij nu maar beter de ge.
makkelijke weg van de uitlaat-
gaskatalysator kiezen? De
kans is groot dat de industrie
tot de keuze van het laatste
verleid zal worden, want de
ontwikkeling van de superzu-
niga en superschone benzine-
motor van de toekomst vergt
wel wat langer dan de nog
resterende 2 jaar en deze ont-
wikkeling zal ook nog veel
geld kosten. Vooral de fabri-
kanten die al modellen in
Amerikaanse uitvoering fabri-
ceren zal de verleiding groot
zij om deze modellen ook op
de Europese markt te gaan
verkopen.
Bij de ontwikkeling van die su-
permotor van de toekomst
draait het om wat de technici
het HClB-concept noemen
(High Compression - Lean
Burn), het concept dus van
een motor met hoge compres-
sieverhouding, draaiend op
zeer arme mengsels. (grafiek
3.) Arme mengsels laten zich
moeilijk ontsteken en volledig
verbranden, maar het is geble-
ken dat dit euvel door toepas-
sing van een hogere compres-
sieverhouding ten dele verhol-
pen kan worden. Dat laatste
betekent dus een hoger ren-
dement van de motor. Vanwe-
ge de relatief grote hoeveel-
heid lucht die niet aan de ver-
branding kan deelnemen
wordt de verbrandingstempe-
ratuur in voldoende mate ge-
drukt om de vorming van NOx
drastisch beperkt te houden.
De eerste aanzetten tot de
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"arme-mengsal-motor" zijn
overigens al gegeven, zoals
de motor met gelaagde ver-
bl'anding (Honda CVCC, Mit-
subishi MCA-Jet), het Fireball
verbrandingsprincipe met zeer
krachtige werveling van de
ZWitser Michael May (Jaguar
VI2) of het eveneens op ster-
ke werveling berustende Fast-
Burnsysteem van Nissan (pro-
totypen van motoren me! ster-
ke werveling zijn o.a. al ont-
wikkeld door Ricardo, Porsche
en Ford). Voor de VS en Ja-
pan ontkomen ook deze moto-
ren nog niet aan een katalysa-
tor.
Eén van de problemen met
het HelB-concept is nog de
hoge eH-emissie, vanwege
het feit dat de zeer arme
mengsels zich buitengewoon
moeilijk op beheerste en be-
trouwbare wijze laten verbran-
den. Door de moeilijke ver-
branding zijn de draai-
eigenschappen slecht. Alle
aandacht richt zich dus vooral
op middelen om de verbran-
ding te verbeteren, o.a. door
een verbeterde vorm van ge·
laagde verbranding en/of wer-
veling, door een optimale
vorm en compactheid van de
verbrandingskamer, verlating
van het ontstekingstijdstip, be-
tere ontstekingssystemen,
dubbele ontsteking, enz. Als
het op die manier gelukt om
de verbranding en de draaiei-
genschappen van de motor te
verbeteren. dan zou bij hoge
motorbelasting ~ waarbij de
stikstotoxyden voornamelijk
gevormd worden - EGR kun-
nen worden toegepast om de
NOx te drukken. Een teveel
aan onverbrande koolwater-
stoffen zou eventueel met be-
hulp van een loodresistente
katalysator kunnen worden
geëlimineerd (waarvoor dus
geen loodvrije benzine nodig
is). Tenslotte zou héél mis-
schien zelfs EGR achterwege
kunen blijven, namelijk als de
draai-eigenschappen zich zo-
zeer laten verbeteren dat een
nog iets armere mengverhou-

AulQ + Mol""""hniel< U 11984) 1 ~anuarl)

ding (A = ca, 1,6) mage lijk
wordt waarbij nagenoeg geen
NOx meer gevormd wordt.
Hiervoor gaan de gedachten
uit naar revolutionaire novitei-
ten, zoals de toepassing van
gloeiende katalysatoren in de
cilinders in plaats van bou-
gies! Dit alles dus in het be-
lang van een betrouwbare en
volledige verbranding van
zeer, zeer arme mengsels ....

Loodhoudende versus
loodvrije benzine
Omdat lood zeer giftig is heb-
ben vooral medici al geruime
tijd druk uitgeoefend op de au-
toriteiten om het loodgehalte
van benzine te verlagen en
liefst tot nul te reduceren
(vooral in Engeland en Zwit-
serland). Niet geheel zonder
succes, want het aanvankelijk
afgesproken maximum van
0,84 gram per liter benzine is
bijvoorbeeld in de EEG vanaf
1981 tot 0,40 gil beperkt en in
W.-Duitsland per 1 januari
1976 al tot 0,15 gIL In de VS
en Japan is vanaf 1974 resp.
1975 reeds loodvrije benzine
te koop.

Grafiek 3

Hoewel een halve eeuw lood
in de benzine nog geen enkel
aantoonbaar nadeel aan de
gezondheid van mens en na-
tuur heeft toegebracht, kun-
nen we niet rustig doorgaan
met jaarlijks vele tonnen lood
in het milieu te verspreiden.
Heeft destijds niet een slui-
pende loodvergiftiging de on-
dergang van het Romeinse
Rijk in de hand gewerkt?
Daarnaast is het ook vanuit
een oogpunt van verantwoord
grondstoffen beleid een slech-
te zaak dat het maar op enke-
Ie plaatsen rendabel te winnen
lood voor een zo groot eenma-
lig gebruik aangewend wordt.
Maar eerlijkheidshalve mogen
we niet vergeten dat er aan de
loodtoevoegingen ook enkele
goede kanten hebben geze-
ten: de geweldige ontwikke-
ling van de motortechniek is
mogelijk gemaakt door de
sterk verhoogde klopvastheid
van de benzine en door het
gestegen motorrendement is
door de jaren heen een gigan-
tische hoeveelheid energie
bespaard. Een hoeveelheid
die inderdaad in honderden
miljoenen tonnen aardolie
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moet worden uitgedrukt!
Zolang er voor de goedkope
en werkzame loodverbindin-
gen tetraethyltood (TEL) en te-
tramethylfood (TMl) geen al-
ternatieven gevonden zijn,
moeten we er rekening mee
houden dat loodvrije benzine
een lager octaangetal zal krij-
gen dan de huidige superoen-
zine, Technisch is loodvrije su-
per wel realiseerbaar maar die
zal veel duurder warden. Ten
eerste vanwege hel hogere
primaire energieverbruik (de
aanmaak van meer klopvaste
componenten zoals aromaten
en isoparaffinen vergt veel
energie) en ten tweede vanwe-
ge het feit dat de daarvoor ver-
eiste installaties nog lang niet
op alle raffinaderijen aanwezig
zijn. Een voorbeeld: voor de
produktie van loodvrije benzi-
ne met dezelfde klopvastheid
als super met een loodgehalte
van 0,15 g/I is maar liefst 6%
meer energie nodig. Daar blijft
het echter niet bij want auto's
met katalysator die op deze
benzine moeten rijden zullen
ook daarvan meer verbruiken
vanwege de noodzakelijke rij-
kere mengverhouding zoals
we hebben gezien.
Behalve energieverbruik en
produktiekosten zitten er aan
loodvrij super nog een paar
mogelijke bezwaren. Deze su-
perbenzine zal ongetwijfeld
een hoog gehalte aan aroma-
ten bezitten en dat kan proble-
men geven met de voor het
giftige benzeen (vroeger ben-
zol geheten) geldende grens-
waarde van 7,5 volumepro-
cent, die vanaf 1986 nog ver-
Jaagd zal worden tot 5 vol%.
Eveneens voor de gewenste
hogere klopvastheid zullen er
zuurstofhoudende componen-
ten in komen te zitten (metha-
noll) en zogenaamde octaan-
"boosters" op alcohoJ- en
etherbasis. Dergelijke compo-
nenten zullen problemen kun-
nen geven op het gebied van
corrosie en de stabiliteit en in
elk gevat aanpassingen aan
het brandstofsysteem van de
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auto noodzakelijk maken. Ver-
der kan een teveel aan olefi-
nen het motoroctaangetal
(MON) verlagen terwijl veel
isoparaffinen de brandstofprijs
wel erg nadelig zouden beïn-
vloeden. Daarom is het wel-
licht aantrekkelijker om uit de
huidige benzine eenvoudig
het lood weg te laten, waar-
door we een loodvrije benzine
met een octaangetal van 92 à
93 RON verkrijgen. vergelijk-
baar dus met normaalbenzine.
Kostbare aanpassingen aan
het produktieproces op de raf-
finaderij zouden dan achter-
wege kunnen blijven en er zal
nauwelijks sprake zijn van een
extra primair energieverbruik.
Een veelal noodzakelijke ver-
laging van de compressiever-
houding van motoren die deze
brandstof gaan consumeren
zal echter tot een verhoogd
verbruik leiden.

Invoering van loodvrije
benzine in Europa geen
sinecurel
Nog afgezien van de vraag of
de andere Westeuropese lan-
den bereid zullen zijn de
Bondsrepubliek te willen vol-
gen, liggen nog de grootste en
meest kostbare problemen bij
de invoering van loodvrije ben-
zine in het vlak van de opslag,
de distributie en de verkoop bij
de tankstations. Daar dit sap
tijdens opslag en vervoer ook
werkelijk loodvrij moet blijven.
zijn er afzonderlijke tanks. lei-
dingen, tankwagens e.d. voor
nodig. Loodhoudend en lood-
vrij moeten van raffinaderij tot
consument strikt van elkaar
gescheiden blijven. De hou-
ders van tankstations zullen
dus ook aparte tanks en alle-
verzuilen moeten installeren.
Met dit alles zullen zeer hoge
investeringen gemoeid zijn,
die gedurende de aanlooppe-
riode in geen verhouding zul-
len staan tot de omzet. In de
VS ligt de omzet van loodvrij
nu pas op 60 à 65% van de to-
tale benzine-omzet. in Japan
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echter bedroeg het verkoop-
aandeel van loodvrij in 1980
reeds 950/0.

Automobilist betaalt
het gelag
Als ook ons werelddeel de
Amerikaanse anti-emissie-
technologie opgedrongen
wordt dan rijst bij elke automo-
bilist onmiddellijk de belangrij-
ke vraag hoeveel dat de
aanschaf- en onderhouds-
kosten van de auto zal opdrij-
ven. Wel. de automobilist mag
zich alvast schrap zetten,
want volgens de eerste bere-
keningen zullen zowel de aan-
schafprijs van de auto als het
benzineverbruik gemiddeld
met 10% stijgen. het laatste
uiteraard afhankelijk van het
octaangetal dat de loodvrije
benzine zal krijgen. Daarbij zal
loodvrij duurder worden (lood-
vrij super ca. + 10 cent per li-
ter). hoewel natuurlijk de mo-
gelijkheid bestaat dat overhe-
den dit door verlaging van de
accijns zullen neutraliseren.
Wat het onderhoud betreft zal
de automobilist moeten reke-
nen op mogelijke vervanging
van de uitlaatgaskatalysator
en eventueel de lambda-
sonde; beide gaan nog lang
geen autoleven mee en kun-
nen ook voortijdig de geest ge-
ven. Mede door de toepassing
van edelmetalen is de kataly-
sator heel wat duurder dan
een gewone uitlaatdemper.
Een vervelende kan aan het
gebruik van uitlaatgaskataly-
satoren is nog dat de kosten
daarvan onevenredig zwaar
drukken op de kleine, goedko-
pe auto's. terwijl die juist min-
der benzine verbruiken en
doorgaans ook minder vervui-
ling geven dan de zware
auto's uit de hogere prijsklas-
sen. Deze onbillijkheid zou
door aanpassingen van bij-
voorbeeld de motorrijtuigen-
belasting kunnen worden ge-
compenseerd,

Diesel en LPG
Waar staan nu deze alternatie-

ve motorbrandstoffen in het
spanningsveld tussen zure re-
gen, katalysatoren en lood-
vrije benzine? Beide
brandstoffen zijn loodvrij en de
verbranding daarvan levert
zeer weinig koolmonoxyde.
Wat de emissie van CH en
NOx betreft komen gasolie en
LPG of autogas ook nog 0n-
gunstiger uit de bus dan ben-
zine. maar gasolie kan zwavel
bevatten en de onaangename
roetuitworp van de diesel
wordt ervan verdacht kanker-
verwekkende eigenschappen
te bezitten. De dieselmotor
wordt de laatste tijd niet meer
zo milieuvriendelijk be-
schouwd als vroeger en sinds
1982 bestaat er dan ook voor
zware dieselmotoren een
ECE-reglement (nr. 49). Be-
perking van de NOx zal bij die-
selmotoren o.a. door EGA of
door een betere beheersing
van de verbrandingsproces-
sen, de brandstoldosering, het
inspuittijdstip en de mate van
verstuiving bereikt moeten
worden. Tegen de roetuitworp
zijn overigens al filters ontwik-
keld die bewezen hebben bij
een kleine dieselmotor tot ca.
75.000 km werkzaam te kun-
nen blijven. Dat dergelijke in-
novatie van de toeleverin-
dustrie (in dit geval Johnson
Matthey Inc. en Corning Glass
Works) vandaan komt en niet
van de dieselfabrikanten,
komt eenvoudig omdat de
eerste daar brood in ziet en de
laatste alleen maar lastl Een
al door TNO, Polygas en UItra-
gas met succes toegepaste
methode om de roetuitworp te
beperken is de toediening van
LPG aan de inlaatlucht bij ho-
ge motorbelasting (en over-
eenkomstige vermindering
van de inspuitdosis gasolie).
Van alle drie de motorbrand-
stoffen die hier worden ge-
bruikt is LPG toch de meest
milieuvriendelijke en een uit-
stekend alternatief voor lood-
vrije benzine. Want ga maar
na: LPG heelt een nog hoger
octaangetal dan super, kan

dus zonder meer met kataly-
satoren worden toegepast
(diesels niet vanwege het per-
manente grote luchtoverschot
bij de verbranding), geeft geen
roet- en stofdeeltjes, geen
zwaveloxyde en LPG bevat
vrijwel geen benzpyreen. Al-
leen de emissie van aldehy-
den is een nadeel. LPG is in
West-Europa al bij meer dan
6000 tankstations verkrijgbaar
en is in de meeste landen de
goedkoopste motorbrandstof.
De kansen op een internatio-
nale doorbraak van LPG ziln
nu groter dan ooit tevoren.
vooral wanneer de autofabrI-
kanten zelf hun motoren op
LPG gaan aanpassen: hogere
compressieverhouding, bete-
re inlaatsystemen zonder ver-
warming, andere vervroe-
gingskarakteristieken etc.
Voor het toekomstige HeLB-
motorconcept is LPG meerge-
schikt dan benzine en er is
zells een reële kans dat zan-
der katalysatoren en zonder
concessies aan prestaties en
verbruik aan de Amerikaanse
emissienormen voldaan zal
kunnen wordenl Tenslone
hebben de kooIwaterstofmole-
culen bij LPG (hoofdzakelijk
propaan en butaan) door-
gaans korte, eenvoudige ke-
tenstructuren, waardoor ze
chemisch minder actief zijn en
zo minder gemakkelijk aanlel-
ding tot "smog" -vorming ge-
ven, dit in tegenstelling tot de
zwaardere kooIwaterstofmo1e-
culen van benzine en vooral
gasolie.

Conclusie
De Duitse one-man-show op
het toneel van de milieupro-
blematiek toont weer eens aan
hoe gemakkelijk de auto voor
alles en nog wat de zwarte piet
toegespeeld krijgt. Natuurlijk
zijn autobranche en consu-
ment bereid hun deel in de
strijd om het behoud van onze
bossen en een gezonde lucht
bij te dragen, maar het is on-
verteerbaar dat de grootste
vervuilers zoals de kolen- ol
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oliegestookte krachtcentrales,
de industrie, de stadsverwar-
ming en de huishoudens
(open haarden!) niet onder
een even streng keuringsre-
giem worden gebracht. Hel
lijkt erop dat de Duitse autori-
teiten verblind zijn geraakt
door de indrukwekkende reini·
gingscapaciteit van de kataly-
satoren, blijkbaar zonder zich
te realiseren dat de gunstige
resultaten daarvan alleen tij-
dens een geprogrammeerde
en nogal eenzijdige test wor-
den behaald. Hoe zo'n kataly-
sator zich in de zo wisselvallI-
ge rijprakiijk van alle dag ge-
draagl Is onbekend. Ook het
feit dal natuurlijk elke autofa-
brikant de afstemming van
motor en anti-emissiesysteem
volledig richt op de bedrijfs-
omstandigheden zoals die tij-
dens een ECE- of CVS·test
voorkomen, geeft te denken.
We mogen veilig aannemen
da die eenzijdige afstemming
bij afwijkende rij-omstandighe-
den, bijv. langdurig rijden mei
hoge snelheden of belasting,
niet optimaal zal zijn. Dit zou
dan met name de bestrijding
van de stikstofoxyden kunnen
dwarsbomen. Een nieuwe op-
zet van de ECE·15 emissietest
is dus dringend gewenst,
maar aangezien aanvaarding
daarvan door alle EEG-
lidstaten veel tijd zal vergen is
al de mogelijkheid geopperd
om er voorlopig enkele ele-
menten van de ECE A70 ver-
brulkstest (metingen bij
constante snelheden van 90
en 120 km/h) enlof de ECE-49
emissietest voor zware diesel-
motoren in op te nemen. Wat
daarentegen zo langzamer-
hand wél iedereen weet, is dat
katalysatoren het verbruik ver-
hogen. Hoeveel handige sleu-
telaars zullen niet in de verlei-
ding komen de katalysator
buiten werking te stellen en de
motor zuiniger af te stellen?
En hoe betrouwbaar werkt
zo'n katalysator eigenlijk?
Hoeveel gaan er in de praktijk
al gauw kapot en hoe komt de
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UITLAATGASKATALYSATOR

voor
Op bedrijlstemperatuur (katalysator)
hoge reinigingscapaciteit mogelijk
(tot90%).
Techniek nu bese hi k baar.

tegen
Hoge prijs.
Loodvrije brandstof noodzakelijk
(loodvrije benzine IS in Europa nog met
verkrijgbaar)
Werking lang niel onder alie voorko-
mende rij-omstandigheden optimaal.
Controle op goede werking moeilijk
uitvoerbaar.
Beperkte levensduur.
Lang niet voor 100% betrouwbaar.
Vereist rijke mengverhouding. dus
verbruiksverhogend.
Kosten drukken op goedkope auto's
onevenredig zwaar.
Driewegkatalysator alleen toepasbaar
bil elektronisch geregelde brandstof.
systemen met ..feed-back" d.m.V.
lambda-scnde,
Bi) defecten veel luchtvervuiling.

voor

HIGH COMPRESSION LEAN BURN CONCEPT
(t.o.v. katalysatoren)

------------------
tegen

Levert minstens 20% lager verbruik.
dus alleen al daardoor minder
emissies.
Betrouwbaar.
Goedkoper.

Techniak nog niet op korte term'jn
beschikbaar.
Onzekar of massafabricage wel
realiseerbaar is.

automobilist daar achter? Ze·
ker is dat rijden met een de-
fecte katalysator een oneven-
redig grote bijdrage aan de
luchtvervuiling geeft.
Omstreden is ook in hoeverre
een zo typisch op de Ameri-
kaanse markt en rij-omstan-
digheden afgestemde kataly-
satortechniek met bijbehoren-
de testprocedures wel "werkt"
op een zo verschillende markt
als de Europese. Uitgerekend
de Bondsrepubliek zal voor
katalysatoren de moeilijkste
markt zijn, omdat in dat land
de uitersten van de rij-omstan-
digheden het verst uit elkaar
liggen (stadlAutobahn). Aan-
gezien de uitlaatgaskatalysa·
toren pas boven een bepaalde
temperatuur werkzaam wor-

den maar bij te hoge tempera-
turen eenvoudig verbranden,
zal moeilijk voor elkaar te krij-
gen zijn dat de katalysator bij
druk stadsverkeer en filerijden
in de vrieskou niet te koud
blijft en bij langdurig snel rij-
den of rijden met zware bela-
ding (caravan) in de zomer
ook weer niet aan te hoge uit-
laattemperaturen blootgesteld
wordt. Zoals het er nu uitziel
zal dus een zekere begrenzing
van het werkgebied van de
motor onontkoombaar zijn_
Autorijdend Duitsland moet op
zijn hoede zijn want er staat al
een achterdeurtje open om
langs die weg een maximum
snelheid voor de Autobahnen
erdoor te drukken!
Dat met krasse maatregelen

Oe Europese en federale Amerikaanse emissienonnen
die momenteel van krac hl ziJn,

ECE 15/04 (grammen per test) CVS·75 (grammen per mijl)

CO max. 67 g
CH
NOx max. 20.5 g

CO max. 3.4 g
CH max. 0.41 9
NOx max. 1.0 g

(Auto moet 50.000 mijl aan deze
normen blijven voldoen!)
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het emissieprobleem van de
auto binnen afzienbare tijd op
te lossen valt is een illusie.
Ook al zou dat met de CO"
CH- en NOx-emissie geluk-
ken, dan zullen er ongetwijfeld
nog andere schadelijke com-
ponenten moeten worden
aangepakt. Aan de oxydatie
van CO tot C02 zit overigens
nog een vervelende kant om-
dat geleerden een stijgend
C02.gehalte van de atmos-
feer ongewenst achten in ver-
band met het gevreesde broei-
kaseffect dat erdoor zou kun-
nen ontstaan en de ijskappen
aan de polen door stijging van
de gemiddelde jaartempera-
tuur zou kunnen doen smel-
ten. Het einde van de emissie-
problematiek is nog lang niet
in zicht.
Bij een beoordeling van het
kostenaspect aan eventuele
invoering van de katalysator-
techniek -- nog afgezien van
de loodvrije benzine -- mag
ook niet vergeten worden dat
door de toenemende vraag
naar platina, palladium en ro-
dium de prijs van deze grond-
stoffen wel zal stijgen. Ook het
feit dat hoofdzakelijk de Sovjet
Unie en Zuid-Afrika deze zuI-
len moelen leveren is niel zo
aantrekkelijk. Het is dus zaak
dat in elk geval de mogelijk-
heid van recycling grondig on-
derzocht wordt.
Het eerste tastbare resultaat
van Bonn's "Alleingang" is in
elk geval dat nu niemand
meer weet waar hij aan toe is,
dat de onderlinge tegenstellin-
gen tussen de EEG·lidstaten
verder zijn aangescherpt en
dat bij onverhoopte noodzaak
uitlaatgaskatalysatoren te
moeten gebruiken de Duitse
autoindustrie zijn technologi-
sche voorsprong dreigt te ver-
liezen. De Duitse regering zit
ondertussen op rozen: er is
een politieke daad gesteld en
zij kan over twee jaar, als de
andere Europese landen niet
mee te krijgen zijn, zonder ge-
zichtsverlies op dit zo omstre-
den besluit terugkomen. •
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