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Schone EGR maakt  
mengselverrijking overbodig 
DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S TENNECO

EGR is een veelgebruikt middel om de NOx-productie van diesels te beper-
ken. De laatste tijd zien we EGR ook meer en meer op benzinemotoren. 
Daar beperkt het aanzuigverliezen bij beperkte belasting en brandstofver-
rijking bij hoge belasting. Met ‘Clean EGR’ zet Tenneco nu een volgende 
stap. Gaat de benzinemotor daarmee zijn uitlaatgassen echt lekker vinden?

Na Euro 6…

Tenneco spreekt van CleanEGR. Of we die gereinigde en sterk 
gekoelde EGR gaan terugzien op benzinemotoren? Die kans 
is groot. Deze foto komt uit een brochure die Tenneco maakte 
voor zijn klanten: de autofabrikanten. 
Voor de volledigheid: de beide andere innovaties die je op 
deze uitlaat ziet, zijn ‘Exhaust Gas recovery’ (terugwinnen van 
uitlaatwarmte) en Smart Sound (geluidsreductie zonder toe-
name van de tegendruk).
Oh, en de naam van de folder: ‘Beyond Euro 6’. 

82 procent schoner

De eerste proef was een twaalfuurs snelvervuilingstest met veel start-
stops en veel belasting in ongunstige toerentallen. Het resultaat: 82 pro-
cent minder vervuilende aanslag in de EGR ná de cGPF dan ervóór. Ook 
belangrijk: het condensaat dat neersloeg in de koeler was helder en ba-
sisch, waar het bij zo’n zelfde test zonder cGPF nog troebel en zuur was. 
Daardoor reduceert zo’n cGPF het corrosiegevaar in de EGR-koeler sterk. 

De oplossing

Tenneco bedacht een eenvoudige oplossing voor het 
probleem: ‘Reinig het EGR-gas voor je het koelt’. Om te 
onderzoeken of dat werkt, nam Tenneco een bestaan-
de 1.4 vier-in-lijn DI-benzinemotor. Van welk merk? 
Dat vertellen de onderzoekers niet. Nou ja, niet direct. 
Alle specs van de motor komen overeen met de 1.4 TSI 
van VW…
In de EGR-kring van die motor bouwden ze een cGPF, 
een roetfilter voor benzinemotoren met een coating 
zoals in een driewegkatalysator. Uiteraard kwam dat 
EGR-roetfilter voor de EGR-koeler. Door die via een ex-
terne waterleiding te koelen, konden de onderzoekers 
heel nauwkeurig de temperatuur van het EGR-gas na 
de koeler controleren.
Een paar extra sensoren zorgden ervoor dat vooral de 
temperatuur van de verse inlaatlucht, het EGR-gas, het 
inlaatmengsel van lucht en EGR en het uitlaatgas 
nauwkeurig in beeld waren.

Het probleem

Bij hoge motorbelasting en toerentallen loopt de uit-
laatgastemperatuur bij benzinemotoren zo hoog op 
dat delen als uitlaatkleppen, uitlaatspruitstuk, turbo 
en driewegkatalysator beschermd moeten worden te-
gen oververhitting. Traditioneel gebeurt dat door het 
mengsel te verrijken: koelen door spoelen. De motor 
draait onder die omstandigheden niet meer stoichio-
metrisch, maar met een λ-waarde kleiner dan 1.
Die verrijking kost extra brandstof en zorgt voor vuile-
re uitlaatgassen. Die bevatten vooral meer onverbran-
de koolwaterstoffen (HC), maar ook meer NOx en in 
direct ingespoten benzinemotoren ook meer roet-
deeltjes.
Kortom hoog brandstofverbruik en vuile uitlaatgas-
sen. Is dat een probleem? Ten tijde van de NEDC niet 
echt. In die toelatingstestcyclus komt de zware motor-
belasting waarbij die mengselverrijking nodig is im-
mers niet voor. Maar dat was toen. Inmiddels speelt 
ook RDE, de Real Driving Emissions-test, een rol bij de 
typegoedkeuring. En daarin komen deze hogere mo-
torbelastingen wel degelijk voor. Zeker de kleine 
downsize-DI-benzinemotortjes moeten bij zo’n RDE-
test op straat soms flink aan de bak. Mengselverrijking 
kan ze dan de kop kosten, in verbruik en emissies.
Vandaar dat EGR inmiddels behalve op dieselmotoren 
ook op downsize benzinemotoren wordt gebruikt. Het 
zorgt bij gematigde belasting voor minder stromings-
verliezen en het beperkt de verbrandingstemperatuur, 
zodat er bij hoge belasting minder verrijkt hoeft te 
worden. Bovendien vermindert het de klopneiging bij 
hogere belasting, zodat er dan vroeger ontstoken kan 
worden. Ook dat is goed voor de brandstofefficiëntie. 
Helaas is de EGR-oplossing maar heel beperkt toepas-
baar. Om de voordelen te realiseren, moet het EGR-gas 
flink gekoeld worden. Anders loopt de uitlaatgastem-
peratuur alleen nog maar hoger op. En aan dat koelen 
van het EGR-gas zit een grens. Koelt de EGR-koeler te 
ver terug, dan slaan roetdeeltjes uit het EGR-gas neer 
en condenseert een zuur mengsel van water en HC 
(onverbrande koolwaterstoffen). Zo vervuilt en oxi-
deert de koeler en verliest hij zijn effectiviteit. 

Resultaat!

Nu de EGR-koeler en het inlaattraject veel en veel schoner bleven, 
konden de Tenneco-ingenieurs gaan experimenteren met het ver te-
rugkoelen van EGR-gas. Ze lieten de motor draaien bij 4.750 t/min en 
een gemiddelde effectieve druk van 17 bar. Bij het topvermogen komt 
deze 1.4 TSI tot 20 bar, dus dat is een redelijk zware belasting. Nor-
maal gesproken verrijkt het motormanagement het mengsel onder 
deze omstandigheden tot λ = 0,92. Dat is nodig omdat de uitlaatgas-
temperatuur (bij turbine-inlaat) anders oploopt tot boven de 950 °C. 
De temperatuur in het inlaatspruitstuk is dan 70 °C.
Door die terug te brengen tot 40 °C gaat het specifieke verbruik al van 
300 naar 253 g/kWh (-8 %). Dat komt omdat de motor dan minder 
hoeft te verrijken en vroeger kan ontsteken. 
Bij deze constante belasting experimenteerden de onderzoekers met 
het EGR-percentage (tot 15 procent) en met de mate van koeling van 
het EGR-gas (tussen 200 en 50 °C). 
De grafiek met de temperatuur in het inlaatspruitstuk op de horizon-
tale as en het EGR-percentage op de verticale as geeft een mooi beeld 
van het resultaat van die metingen. Duidelijk is dat een hoger EGR-
percentage leidt tot een lager specifiek brandstofverbruik (in gram/
kWh). Tenminste, als het EGR-gas sterk gekoeld wordt. 
Kijk maar naar de rode stippellijn die EGR-koeling tot 200 °C aangeeft. 
Die loopt ongeveer parallel aan de isoverbruikslijnen. Met andere 
woorden, het positieve effect van EGR in de inlaatlucht wordt dan te-
niet gedaan door de hogere temperatuur van het inlaatgas. Wordt het 
EGR-gas nog sterker gekoeld, naar 100 of zelfs 50 °C, dan loopt de 
rode stippellijn veel verticaler en is er wel degelijk winst. 
Zo kan bij 15 procent EGR en koeling van het EGR-gas tot 50 °C nog 
eens 4 procent brandstofbesparing bereikt worden (tot 243 g/kWh). 
De motor loopt dan met een λ = 1-mengsel en 7 ° meer ontstekings-
vervroeging zonder klopgevaar. De grafiek laat zien dat nog verder 
koelen van de inlaatlucht (subcooling) het specifiek brandstofver-
bruik niet meer verlaagt. 
Ook belangrijk: doordat die verrijking niet meer nodig is, ontstaat 
veel minder roet. Het aantal deeltjes (PN) daalt met 75 procent.
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Kader bij foto inlT vs EGR

Resultaat!
Ok, nu de EGR-koeler en het inlaattraject veel en veel schoner bleven, konden de Tenneco-ingenieurs gaan experimenteren met het ver terugkoe-
len van EGR-gas. Ze lieten de motor draaien bij 4750 t/min en een gemiddelde effectieve druk van 17 bar. Bij het topvermogen komt deze 1.4 TSI 
tot 20 bar, dus dat is een redelijk zware belasting. Normaalgesproken verrijkt het motormanagement het mengsel onder deze omstandigheden tot 
λ = 0,92. Dat is nodig omdat de uitlaatgastemperatuur (bij turbine-inlaat) anders oploopt tot boven de 950 °C. De temperatuur in het inlaatspruit-
stuk is dan 70 °C.
Door die terug te brengen tot 40 °C gaat het specifieke verbruik al van 300 naar 253 g/kWh (-8 %). Dat komt omdat de motor dan minder hoeft te 
verrijken en vroeger kan ontsteken. 
Bij deze constante belasting experimenteerden de onderzoekers met het EGR-percentage (tot 15 %) en met de mate van koeling van het EGR-gas 
(tussen 200 en 50 °C). 
De grafiek met de temperatuur in het inlaatspruitstuk op de horizontale as en het EGR-percentage op de verticale geeft een mooi beeld van het 
resultaat van die metingen. Duidelijk is dat een hoger EGR-percentage leidt tot een lager specifiek brandstofverbruik (in gram/kWh). Tenminste, als 
het EGR-gas sterk gekoeld wordt. 
Kijk maar naar de rode stippellijn die EGR-koeling tot 200 °C aangeeft. Die loopt ongeveer parallel aan de isoverbruikslijnen. Met andere woorden, 
het positieve effect van EGR in de inlaatlucht wordt dan teniet gedaan door de hogere temperatuur van het inlaatgas. Wordt het EGR-gas nog ster-
ker gekoeld, naar 100 of zelfs 50 °C, dan loopt de rode stippellijn veel verticaler en is er wel degelijk winst. 
Zo kan bij 15 % EGR en koeling van het EGR-gas tot 50 °C nog eens 4 % brandstofbesparing bereikt worden (tot 243 g/kWh). De motor loopt dan 
met een λ = 1-mengsel en 7 ° meer ontstekingsvervroeging zonder klopgevaar. De grafiek laat zien, dat nog verder koelen van de inlaatlucht (sub-
cooling) het specifiek brandstofverbruik niet meer verlaagt. 
Ook belangrijk: doordat die verrijking niet meer nodig is, ontstaat veel minder roet. Het aantal deeltjes PN daalt met 75 %.

Kader bij foto Clean EGR Overview

Na Euro 6…
Tenneco spreekt van CleanEGR. Of we die gereinigde en sterk gekoelde EGR gaan terugzien op benzinemotoren. Die kans is groot. Deze foto komt 
uit een brochure die Tenneco maakte voor zijn klanten: de autofabrikanten. Voor de volledigheid, de beide andere innovaties die je op deze uitlaat 
ziet De beide andere innovaties die je op deze foto ziet zijn ‘Exhaust Gas recovery’ (terugwinnen van uitlaatwarmte) en Smart Sound (geluidsre-
ductie zonder toename van de tegendruk).
Oh, en de naam van de folder: “Beyond Euro 6”.  


