Voorwoord

Geachte lezer,
Precies een jaar geleden publiceerde FEBIAC een themabrochure over CO2. Het werd een standaardwerk waarin
op een heldere manier de problematiek van de CO2-uitstoot werd geschetst; waarin het aandeel van de automobielsector in deze emissies werd geduid; en waarin ten slotte de beste pistes werden aangegeven om tot een
betekenisvolle daling te komen van de uitstoot van dit broeikasgas door het autoverkeer.
Het themanummer dat u nu in handen houdt, wil hetzelfde doen wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen
door het autoverkeer. Dat is immers die andere grote uitdaging die de automobielindustrie opneemt om de negatieve
invloed van het wegverkeer op het leefmilieu te verkleinen. Op die manier vormen beide brochures een tweeluik.
Waar CO2 geen directe gevolgen heeft voor de volksgezondheid want niet giftig, brengt het verbranden van
benzine, diesel en gas een aantal ongewenste, schadelijke stoffen teweeg. De maximaal toegestane hoeveelheden
van deze ongewenste substanties in de uitlaatgassen van auto’s worden Europees vastgelegd in de zogenaamde
Euronormen. Elke nieuwe generatie auto’s dient te voldoen aan strengere emissienormen, waardoor de impact
van het – nog steeds groeiende – verkeer op het leefmilieu nu al sterk is verminderd en in de toekomst verder
zal verkleinen. Wat er al gebeurd is, op welke manier deze spectaculaire verbeteringen er zijn gekomen en wat de
toekomst nog brengt, dat leest u in dit nummer.
Net als het themanummer over CO2, wil deze brochure vooral informeren, het parkoers beschrijven dat de automobielindustrie aflegt om automotoren schoner te maken. Deze inspanningen, die gigantische budgetten in
onderzoek en ontwikkeling vergen, kunnen pas ten volle gevaloriseerd worden indien de overheden ze in hun
beleid integreren.
In deze brochure worden verschillende pistes aangereikt om deze integratie te bevorderen. Een duidelijk en voorspelbaar beleidskader moet zowel producenten als consumenten sturen naar zuinigere, schonere en betaalbare
auto’s, en tegelijk de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen ondersteunen, in overleg met
alle betrokken sectoren.
Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn hefbomen om sneller de luchtkwaliteit te verbeteren en er
voor te zorgen dat de auto, nog steeds het geprefereerde vervoermiddel van de mensen, een centrale plaats kan
behouden in de duurzame samenleving van morgen.

Pierre Alain De Smedt,
Voorzitter

Meer weten? www.onderwegnaarmorgen.be
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Wat is de milieu-impact van een wagen?

Een wagen is een complex product. Hij bestaat uit meer
dan 1.500 onderdelen, opgebouwd uit een lange lijst
materialen, van staal tot PVC, van aluminium tot rubber. Hij rijdt op benzine, diesel of LPG, die uit aardolie
geproduceerd worden, of op aardgas, biobrandstoffen...
Hij bevat een batterij, smeerolie en een katalysator met
dure edelmetalen zoals platina en rhodium. Deze enkele
voorbeelden maken duidelijk dat het niet eenvoudig is
om de milieu-impact van een wagen te bepalen.

bepaald via de uitlaatgassen van de wagen tijdens het
rijden. Het is dan ook geen wonder dat de meeste
inspanningen tot doel hebben deze rijemissies te
verminderen. Daarover gaat deze brochure.

Een levenscyclusanalyse is een beproefde methode om
het effect op het leefmilieu te berekenen. De analyse houdt rekening met alle fases in het leven van
de wagen, vanaf de ontginning van grondstoffen en
brandstof, over productie en transport, de gebruiksfase (ook onderhoud en eventuele herstellingen) van
de auto, tot uiteindelijk het hergebruiken, recycleren,
verbranden en/of storten van het product op het einde
van zijn levenscyclus.

Nadien worden de belangrijkste technologieën uitgelegd die de auto-industrie ontwikkelt om deze
emissiereducties effectief te realiseren. Komen achtereenvolgens aan bod: motoroptimalisatie, uitlaatgasbehandeling en alternatieve brandstoffen en
aandrijfsystemen.

Dergelijke studies wijzen uit dat zowat 80% van de
milieu-impact zich situeert in de gebruiksfase, meer

Op de volgende pagina's komen de werking van de
motor aan bod, de uitlaatgassen die daarbij vrijkomen en de wetgeving om deze emissies terug te
dringen.

Ten slotte wordt beschreven in welke mate deze technologieën de voorbije 20 jaar effectief hebben geleid
tot een daling van de emissies door het autoverkeer,
en hoe ze de komende jaren kunnen bijdragen tot
een verdere verbetering van de luchtkwaliteit.
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Hoe werkt een motor?

Om te begrijpen hoe de verschillende uitlaatgassen
tijdens het rijden tot stand komen, is het belangrijk
om te weten hoe de motor van de wagen werkt. De
klassieke verbrandingsmotor zit eigenlijk eenvoudig
in elkaar: benzine- en dieselmotoren zijn opgebouwd
uit cilinders, ook wel verbrandingskamers genoemd.
Daarin worden lucht en brandstof samengebracht en
samengeperst door een zuiger, waarna het mengsel
ontbrandt en er energie vrijkomt. Die energie creëert
een op- en neergaande zuigerbeweging, die via de
krukas omgezet wordt naar een draaiende beweging.
Deze wordt vervolgens overgebracht op de wielen van
de auto via de aandrijflijn (zie figuur).
Elke cilinder is voorzien van twee kleppen: de inlaatklep, waar lucht de cilinder binnenkomt, en de uitlaatklep, waarlangs de uitlaatgassen de cilinder verlaten.
Daarnaast heeft elke cilinder ook een injector, die
brandstof in de cilinder spuit. De cilinderinhoud van
een motor is het verschil in volume boven de zuigerkop
wanneer hij in zijn laagste en hoogste stand staat, vermenigvuldigd met het aantal cilinders. Voor moderne
motoren is de gemiddelde cilinderinhoud1 per cilinder
ongeveer een halve liter.

De klassieke motoren in onze wagens zijn viertaktmotoren, ook wel vierslag- of Otto-motoren
genoemd. Dit betekent dat de motor 4 fasen
(“takten”) doorloopt (zie kaderstuk p. 5), verdeeld over
2 omwentelingen. Een motor doet ongeveer tussen de
1.500 à 5.500 rotaties of ‘toeren’ per minuut (rpm),
dat zijn er 25 à 90 per seconde.
Zowel benzine- als dieselmotoren volgen deze cyclus.
Het verschil tussen beide zit in de ontsteking. Bij een
benzinemotor wordt het mengsel tot ontploffing
gebracht via een vonk van de bougie op het juiste
moment. Bij een dieselmotor ontbrandt het mengsel onder invloed van de hoge druk die erop wordt
uitgeoefend2. Beide processen stellen andere eisen
aan het brandstof-luchtmengsel, zodat het voorlopig
onmogelijk is om een benzinemotor aan te drijven op
dieselbrandstof en vice-versa.
Een motor kan elk gewenst aantal cilinders hebben,
die in diverse configuraties kunnen staan ten opzichte
van elkaar: in-lijn-motoren (cilinders op een rij naast
elkaar), boxermotoren (cilinders tegenover elkaar),
radiaalmotoren (ook wel stermotor genoemd, omdat

1 De cilinderinhoud wordt vaak uitgedrukt in cm3 of cc; zo komt 1000 cc overeen met 1 liter
2 Verhogen van druk leidt tot temperatuursstijging. Dit proces treedt ook op bij het oppompen van een fietsband: na het pompen voelen de pomp en het ventiel van de band warm aan
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Hoe werkt een motor?

De 4 fasen die een cilinder in een Otto-motor doorloopt

1

De inlaatslag waarbij de
inlaatklep opengaat, de
zuiger naar beneden gaat
en verse lucht de cilinder
binnenstroomt.

2

De compressieslag waarbij
in- en uitlaatklep dichtgaan, de zuiger naar boven
komt en lucht samendrukt,
brandstof ingespoten wordt
en (op het einde van deze
slag) het brandstof-luchtmengsel ontbrandt.

3

De arbeidsslag waarbij de
kleppen dicht blijven, en
hoge druk ontstaat door
de verbranding zodat
de zuiger naar beneden
wordt gedrukt.

4

De uitlaatslag waarbij de
uitlaatklep open gaat, de
cilinder omhoog komt,
en de uitlaatgassen uit
de cilinder drijft, waarna
de uitlaatklep vervolgens
opnieuw dichtgaat.

de cilinders in een stervorm staan), V-motoren (de cilinders staan per twee in een V-vorm)... Voor voertuigen
werd aanvankelijk gekozen voor een ‘motor in lijn’
omwille van de eenvoudige constructie.
Naarmate allerlei randapparatuur zijn plaats opeiste
onder de motorkap, koos men voor compacte V-motoren en in mindere mate voor ‘platte’ boxermotoren.
Het aantal cilinders is in hoofdzaak afhankelijk van het
benodigde vermogen; momenteel wordt voor de meeste
motoren gekozen voor 4 cilinders.
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Variaties op de klassieke verbrandings- of Otto-motor
Tweetaktmotoren,

ook wel tweeslagmotoren
genoemd, doorlopen een verbrandings- en reinigingscyclus per omwenteling van de krukas.
Tijdens het spoelen verdringt het inkomende verse
mengsel meteen de afgewerkte gassen. Omdat de
tweetaktmotor bij elke omwenteling van de krukas
een arbeidsslag maakt, is het geproduceerde
vermogen in theorie twee keer groter dan een
viertaktmotor met eenzelfde toerental en cilinderinhoud. Door de slechtere spoeling is dit in de
praktijk echter niet het geval en de hogere uitstoot
van vervuilende gassen zorgt ervoor dat deze technologie beperkte toekomstmogelijkheden heeft.

Wankelmotor. Bij de klassieke zuigermotor wordt
de energie gebruikt om een rechtlijnige beweging
te maken, die vervolgens wordt omgezet in een
draaibeweging.
n
De kruk- en drijfstang die hiervoor nodig zijn, nemen
heel wat ruimte in beslag. Om deze omzetting tee
u
omzeilen, onderzoeken enkele constructeurs nu
n
opnieuw de mogelijkheid om de motor direct een
draaibeweging te doen produceren.
De werking van een Wankelmotor
Een Wankel- of draaizuigermotor heeft drie kamers, ge-vormd tussen de wand van het motorhuis en de driehoe-kige rotor. In elke kamer speelt zich een viertaktproces aff
(aanzuigen, samenpersen, verbranden, uitlaten) met éénn
volledige cyclus per omwenteling van de rotor.
Eerst wordt het lucht-brandstofmengsel in de kamerr
gezogen via de luchtinlaat A (stap 1). De rotor draaitt
verder, wat het volume van de kamer verkleint en dee
lucht bijgevolg samendrukt (stap 2); intussen komt dee
volgende kamer aan de luchtinlaat. Het mengsel wordtt
tot ontploffing gebracht (stap 3), wat de arbeid levertt
om de rotor verder te draaien naar stap 4.
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Daar worden de uitlaatgassen verwijderd via de uitlaat E. De draaiende beweging van de rotor wordt dan
overgezet op een as, die de wielen aandrijft.
In het verleden faalde deze technologie, omdat
het moeilijk bleek om de verbranding effectief te
sturen. Door recente ontwikkelingen in materialen
en inspuittechnieken biedt zij opnieuw interessante perspectieven.
Het grote voordeel van een Wankelmotor ten
opzichte van een Otto-motor is het lage gewicht,
de compacte bouw en het kleine aantal bewegende onderdelen. De complexiteit van het verbrandingsproces en de slijtage aan de contactpunten
tussen rotor en wand vormen de belangrijkste uitdagingen voor dit motorconcept om een efficiënte
milieuoplossing te zijn.

3

Hoe ontstaan de verschillende emissies?

De werking van de huidige motoren is dus gebaseerd
op de verbranding van brandstof. Alle brandstoffen die
vandaag in ons land gebruikt worden, zijn gebaseerd
op koolstof (C) en waterstof (H). Wanneer we ze verbranden3 krijgen we de volgende reactie:

•

CO (koolstofmonoxide): wanneer onvoldoende
zuurstof aanwezig is bij de verbranding, wordt CO
in plaats van CO2 gevormd. CO is giftig voor de
mens, en kan bij voldoende hoge concentraties
leiden tot gezondheidsproblemen. Volgens MIRA-T
veroorzaakte transport in 2006 32% van de totale
CO-uitstoot in Vlaanderen.

•

HC (koolwaterstoffen): te weinig zuurstof, temperatuur of tijd kunnen ertoe leiden dat een deel van
de brandstof niet of onvolledig verbrand wordt. Dan
blijven resten van koolwaterstofverbindingen achter
in de uitlaatgassen (in gasvorm). Afhankelijk van de
stof en de concentratie kunnen koolwaterstoffen
een effect hebben op de volksgezondheid, maar ook
bijdragen aan ozonvorming of het broeikaseffect.
Het transport zorgde in 2006 voor 17% van de uitstoot van koolwaterstoffen in Vlaanderen.

•

PM (fijn stof): onverbrande of onvolledig verbrande
brandstofresten of vervuilingen die in de brandstof
zaten, kunnen ook vast of vloeibaar zijn. Deze vormen het zogenaamde fijn stof. Hoge concentraties
fijn stof in de lucht stimuleren infecties en aandoeningen van de luchtwegen, en kunnen leiden tot
kanker. Ook hier is de kwaliteit van de brandstof
bepalend in de beperking van de PM-emissies door
auto's. MIRA-T berekende dat het transport goed
is voor 25% van de PM10-emissies6 in Vlaanderen.
Fijn stof is een complexe problematiek, niet enkel
bepaald door de emissies in eigen land, maar ook
door het weer en buitenlandse emissies. Zo zou
ongeveer 85% van het fijn stof in onze lucht te
wijten zijn aan buitenlandse factoren.

HC + O2 => CO2 + H2O
Deze reactie is de ideale verbrandingsreactie: een perfecte verbrandingsmotor zou enkel CO2 en water (H2O)
produceren. Water is volstrekt onschadelijk. CO2 is niet
schadelijk voor mens of dier, maar is wel een broeikasgas en draagt dus bij aan de opwarming van de aarde.
Het reduceren van de CO2-uitstoot is een complex probleem, dat in deze brochure niet in detail aan bod zal
komen. Meer informatie over CO2, het broeikaseffect
en de maatregelen die de automobielindustrie neemt
om de CO2-uitstoot te verminderen, is te vinden in de
FEBIAC-themabrochure over CO2 (januari 2007)4.
Hoe beter het verbrandingsproces, hoe meer brandstof volgens de ideale reactie verbrandt. In de realiteit
treden nog tal van andere reacties op, waarbij allerlei
gassen en stoffen vrijkomen:

•

SO2 (zwaveldioxide): in de brandstof zijn kleine
hoeveelheden zwavel aanwezig. Die zwavel reageert
ook met zuurstof en vormt SO2. Te hoge concentraties SO2 veroorzaken luchtwegeninfecties, verergeren
hartaandoeningen en dragen bij aan de vorming van
zure regen. De kwaliteit van de brandstof is hier een
bepalende factor. Het MIRA-T5 rapport becijferde
dat, dankzij de invoering van zwavelarme brandstoffen, de SO2-uitstoot van transport in Vlaanderen
tussen 1995 en 2005 gedaald is met 85%.

•

NOX (stikstofoxiden): de zuurstof die gebruikt wordt
voor de verbranding komt uit de lucht. De lucht
bevat ook stikstof (N2) en bij hoge temperaturen
(zoals in een verbrandingsmotor) reageert die stikstof
met zuurstof in de lucht en vormt NOx. Te hoge
NOx-concentraties leiden tot aandoeningen van de
luchtwegen en dragen bij aan vorming van ozon
en zure regen, en in beperkte mate aan het broeikaseffect. Transport was in 2006 verantwoordelijk
voor 49% van de NOx-uitstoot in Vlaanderen.

3 Chemisch betekent verbranden ‘verbinden met zuurstof’, meestal bij verhoogde temperatuur, waarbij energie vrijkomt (onder de vorm van warmte). Zonder zuurstof is verbranding
onmogelijk; kijk maar wat er gebeurt als men een glas over een brandende kaars zet. Na een tijd dooft de kaars, als alle zuurstof in het glas is opgebrand
4 http://www.febiac.be/documents_febiac/publications/guide_co _NL.pdf
2
5 MIRA-T is het jaarlijkse milieurapport van de Vlaamse Milieumaatschappij
(www.milieurapport.be)
6 Om het gezondheidseffect van fijn stof te bepalen, is de grootte van de deeltjes van belang. Daarom spreekt men vaak van PM of PM . Het getal slaat op de deeltjesgrootte in
10
2,5
micrometer (1/1000 mm)

7

Info
2007
januari 2008

Hoe ontstaan de verschillende emissies?

Aangezien al deze gassen en stoffen ontstaan uit ongewenste reacties, is het verbeteren van het verbrandingsproces, opdat zoveel mogelijk brandstof volgens de ideale reactie verbrand wordt, een efficiënte manier om hun
emissies te verminderen. Niet alleen ontstaan minder ongewenste stoffen, er komt ook meer energie vrij om de
motor aan te drijven, zodat minder brandstof verbruikt wordt om hetzelfde vermogen te behalen.
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Welke eisen stelt de wetgever aan de
uitlaatgassen van auto’s?
Auto’s moeten voldoen aan strenge milieueisen. De
belangrijkste op vlak van emissiebeperking zijn de
zogenaamde Euro-normen. Deze Europese limietwaarden beperken de uitstoot van NOx, HC, CO en
PM. Sinds de invoering van de eerste norm in 1992,
Euro-1, is de uitstoot van deze stoffen met meer dan
80% teruggedrongen. Momenteel moet elke nieuwe
wagen die in Europa verkocht wordt, voldoen aan
de Euro-4 norm; vanaf 2011 zal dit de Euro-5 norm
worden. Onder invloed van deze normen werden
auto’s de voorbije jaren steeds schoner. Een dieselauto vandaag stoot meer dan 10 keer minder roet uit
dan een wagen van voor 1992; vanaf 2009 zal dit
nog eens met een factor 5 verbeteren. Ook voor NOx
is er een aanzienlijke daling: -70% sinds Euro-1. Met
Euro-6 zal die daling oplopen tot meer dan 90%.

normen, enkel een vrijwillig akkoord tussen de autoindustrie en de Europese Commissie7. Die publiceerde op 19 december 2007 een wetsvoorstel om
de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte
personenwagens in Europa te beperken. Daarbij wordt
een doel voor ogen gesteld van gemiddeld 120g/km in
2012. Dit voorstel zal de komende maanden worden
besproken in de Europese Ministerraad en het Europees
Parlement.
Opeenvolgende Euronormen voor
de PM10-uitstoot van dieselwagens
0,160
0,140
0,120
0,100

Ook de uitstoot van SO2 is sterk verminderd, sinds
de invoering van normen die het zwavelgehalte in
brandstof beperken. De uitstoot is met meer dan
80% teruggedrongen.
Voor CO2 bestaan momenteel nog geen bindende
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Euronormen voor personenwagens
g/km

Benzine
CO

HC

NOx

Diesel
PM

CO

HC + NOx

NOx

PM

Euro 1

1/7/1992

2,72

0,5335

0,4365

2,72

0,97

0,873

0,14

Euro 2

1/7/1996

2,2

0,275

0,225

1

0,7

0,630

0,08

Euro 3

1/1/2000
1/1/2001

2,3

0,2

0,15

0,64

0,56

0,500

0,05

Euro 4

1/1/2005
1/1/2006

1,0

0,1

0,08

0,5

0,3

0,250

0,025

Euro 5

1/9/2009
1/1/2011

1,0

0,1

0,06

0,005

0,5

0,23

0,180

0,005

Euro 6

1/9/2014
1/9/2015

1,0

0,1

0,06

0,005

0,5

0,17

0,080

0,005

7 Meer informatie over CO en dit vrijwillig akkoord is te vinden in de FEBIAC-themabrochure CO (http://www.febiac.be/documents_febiac/publications/guide_co _NL.pdf)
2
2
2
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Technologie die uitlaatgassen voorkomt en beperkt
Hierboven kwam de werking van de verbrandingsmotor al aan bod. In de cilinders moeten brandstof en
lucht in de juiste verhouding samengebracht worden.
De zuigers persen het mengsel samen tot een druk
van 15 bar, waarna de ontbranding volgt en de energie vrijkomt8.
Voor een verbrandingsmotor is de verhouding luchtbrandstof in normale omstandigheden 14,7 : 1. Dit wil
zeggen dat 1 kg brandstof 14,7 kg lucht nodig heeft
voor een volledige verbranding, of nog: 513 moleculen
zuurstof zijn nodig om 50 moleculen brandstof te verbranden. Pas dan is er geen overmaat van zuurstof of
brandstof9.
De energie die het verbrandingsproces voortbrengt,
is enigszins functie van de hoeveelheid brandstof
die in de verbrandingsruimte gebracht kan worden.
Wil men meer energie uit de brandstof halen en
voldoen aan de emissienormen, dan zijn er een aantal mogelijkheden. De verbeteringen waar de autoindustrie momenteel aan werkt, zijn in 2 groepen
te verdelen:
1. betere vulling van de verbrandingsruimte door overdrukvulling (i.p.v. atmosferische vulling);
2. betere controle van het verbrandingsproces door
juiste materiaalkeuze en motormanagement.

A. DE VULLING VAN DE CILINDERS
1) De turbo
De turbo, geïntroduceerd in de luchtvaart rond 1910,
deed in 1962 zijn intrede in voertuigen bestemd voor de
Amerikaanse markt. Pas in 1973, tijdens de eerste oliecrisis, vond de turbo zijn weg naar de Europese markt.
De turbo zorgt voor een betere vulling van de cilinders: het is een pomp die de lucht net vóór de cilinder
een overdruk geeft van 0,5 tot 1,5 bar naargelang
het gevraagde vermogen. De pomp wordt aangedreven met restenergie die uit de stroom uitlaatgassen
gehaald wordt. In plaats van gevuld te worden door
onderdruk, raken de cilinders veel beter gevuld door
er geperste lucht in te jagen. Dit zorgt voor een veel
dichter lucht-brandstofmengsel, en komt het rendement en de kracht van de motor ten goede.
De turbo worstelt echter met het probleem van de
kip en het ei: als men wil versnellen en gas geeft,
draait de turbo nog niet op volle toeren. Pas wanneer de motor zelf enigszins op toeren gekomen is,
worden er voldoende uitlaatgassen geproduceerd om
de turbo aan te drijven. Men spreekt daarom over
de turbovertraging of het turbogat. Eens de turbo
op snelheid is10, zuigt hij voldoende lucht aan voor
optimale verbranding en extra vermogen.

Hierna worden de verschillende technologieën en de
recente ontwikkelingen nader toegelicht.

Onderzoek en ontwikkeling
in de auto-industrie
Wereldwijd besteedt de auto-industrie jaarlijks
100 miljard euro aan R&D. Dat komt neer op
bijna 2.000 euro per auto, en stemt overeen met
4% van de omzet. Verwacht wordt dat tot 2015
nog eens 800 miljard euro zal besteed worden.
Opvallend is dat ruim 20% van de R&D gaat
naar investeringen om te voldoen aan allerhande
regelgeving rond milieu en veiligheid.
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De turbo is geen wondermiddel: het vermogen van de
motor wordt bepaald door heel wat parameters. Toch
kan men stellen dat een goede vulling van de verbrandingsruimte bijdraagt tot een groter vermogen
per eenheid van gewicht en dat de verbranding van
de brandstof vollediger verloopt, met minder vebruik
en vervuilende emissies tot gevolg.

8 De druk kan oplopen tot 50 bar voor een dieselmotor onder hoge belasting
9 De brandstof-luchtverhouding (de zogenaamde luchtfactor), gemeten door de lambdasonde in de uitlaat, is in dit geval dus gelijk aan 1
10 Daartoe moet een turbo 120.000 omwentelingen per minuut maken

TTechnologie die uitlaatgassen voorkomt en beperkt

2) De variabele turbo
De variabele turbo is een oplossing voor het beruchte
turbogat. Beweegbare kleppen in het turbinehuis maken
de turbo schijnbaar kleiner, wat een snelle drukopbouw
in de hand werkt bij lage toerentallen. Eens de turbo
op toeren is, gaan de kleppen open en vergroot het
turbinehuis samen met de verplaatste luchthoeveelheid.
Het turbogat-probleem was hiermee enigszins van de
baan, maar het volledige turbopotentieel was (is) nog
niet bereikt.

Hiernaast vermelde voordelen worden opnieuw
bevestigd: een goede verhouding vermogen-gewicht,
minder brandstofverbruik en een hoog en vlak koppelverloop (zie grafiek). Het koppel is, meer nog dan
pk’s, de bepalende factor voor aangenaam, soepel en
veilig rijden.

3) De dubbele turbo
Onder invloed van de opeenvolgende Euro-normen
en de vraag naar lager brandstofverbruik, wordt
het idee van de variabele turbo verder verfijnd. De
nieuwste motoren worden daarom uitgerust met
twee turbo’s die elkaar aanvullen. Een kleine turbo
komt bij lage toerentallen in actie en wordt bijgestaan door zijn grote broer bij hoog toerental. Voor
dieselmotoren levert deze dubbele turbo, ook registerdrukvulling genoemd, een brandstofbesparing op
van 20% bij gelijk vermogen.

Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat een motor
‘krachtig’ is wanneer hij over veel pk’s beschikt. Het
misverstand ontstaat door het woord paardenkracht
(pk): het aantal pk’s is een maat voor vermogen
(kracht maal snelheid of energie per tijdseenheid),
maar drukt niet rechtstreeks uit hoeveel kracht de
motor kan leveren. Nochtans is het voor een soepele
rijstijl belangrijk te beschikken over voldoende kracht
bij laag toerental en over een breed toerentalbereik.
Het is immers de kracht of het koppel van de motor
die ons zal helpen om bv. vroeg op te schakelen of
tijdens een inhaalmanoeuvre te versnellen voor een
plots opkomende tegenligger.
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4) De compressor
De compressor is een variant van de turbo. Het is
eveneens een pomp die lucht aanzuigt en in de cilinder samenperst tot een overdruk van 0,5 à 1,5 bar.
De compressor wordt echter niet aangedreven door
de stroom uitlaatgassen, maar in beweging gebracht
door de motor zelf. De afgeleverde hoeveelheid lucht
verhoudt zich tot het motortoerental en dus tot de
gevraagde hoeveelheid lucht. Doorgaans is de compressor niet erg groot en wordt hij bijgestaan door
een grote turbo voor het grote werk bij midden- en
hogere toerentallen. Verder verschilt de compressor van de turbo door zijn relatief laag toerental
van 40.000 omwentelingen per minuut en zijn lage
werktemperatuur van 65°C. Net als de turbo zorgt de
compressor voor 20 à 30% verbruiksreductie.

B. DE VERBRANDING
We kijken nu naar de verbranding in de cilinder
van de motor. Via optimalisatie van het verbrandingsproces kan het vermogen dat uit eenzelfde
hoeveelheid brandstof te halen is, verhoogd worden.
Daarnaast staat een goede verbranding ook borg
voor zuivere uitlaatgassen en een laag roetgehalte
in de uitlaatgassen van dieselmotoren.

1) De hoge druk (directe) injectie
10 jaar geleden werden brandstofsystemen met
een zogenoemde common-rail geïntroduceerd voor
motoren met directe brandstofinjectie. Eén gemeenschappelijke buis (common rail) voorziet de injectoren van brandstof onder hoge druk, zowat 1.800 bar.
De brandstof wordt in de cilinder gespoten, of beter,
verneveld, waardoor het contact tussen zuurstof
en brandstof aanzienlijk verbetert. Dit brengt ons
opnieuw een stap dichter bij een zuivere verbranding
en het behalen van de Euro-5 en Euro-6 normen:
de uitstoot van deeltjes (PM) en stikstofoxiden
(NOx) neemt immers af met 15 tot 20%. Bovendien
blijft het motorgeluid beperkt, omdat de vernevelde
brandstof een gelijkmatige en trillingsarme verbranding in de hand werkt.

2) De Piëzo-injectoren
De belangrijkste recente innovatie op het gebied van de
brandstofinjectie is zonder meer de piëzo-lijnverstuiver11
in combinatie met de hogedrukinjectie. De piëzolijnverstuiver integreert en vervangt diverse onderdelen van de klassieke directe injectie (vb. bekrachtigingsspoel en tal van verbindingselementen tussen
spoel en verstuivernaald, zie figuur p. 13).
Nu de verstuivernaald rechtstreeks verbonden is met
het piëzo-element, opent dit type injector in minder
dan 0,1 milliseconde en is het daarmee dubbel zo
snel als zijn tegenhanger met magneetventiel (zie
figuur p. 13). Het resultaat is een flexibele regeling
van de verbranding met de mogelijkheid om 5 injecties per cyclus door te voeren.

11 Een Piëzo-element is een gelaagd ceramisch materiaal dat uitzet onder invloed van elekrische stroom
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3) Elektronische (variabele) kleppensturing
Een elektronische kleppensturing vervangt de nokkenas en zijn mechanische verbinding met de
krukas van de motor. Door het wegvallen van
die vaste verbinding kunnen in- en uitlaatkleppen onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden
in functie van parameters als brandstofkwaliteit,
motorbelasting en atmosferische omstandigheden.
Motoren met dergelijk systeem hebben een gunstiger koppelverloop, betere emissiewaarden en een
lager verbruik.

Enkele voorbeelden:
Bij laag toerental opent de inlaatklep slechts kort en
gedeeltelijk, waardoor de verneveling van de brandstof
in de hand gewerkt wordt en de uitstoot van koolwaterstoffen (HC) afneemt. Bij hoge toerentallen echter gaat
de inlaatklep volledig open voor maximale vulling met
minimale stromingsverliezen. Ook bij een koude motor
bewijst de elektronische kleppensturing zijn nut: de
kleppen worden zodanig aangestuurd dat de motor snel
opwarmt en de katalysator sneller zijn werk doet.
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Wat brengt de toekomst?
Voor kleine en middelgrote wagens gaan ontwikkelingen voor de komende jaren in de richting van
een compacte en lichtgewicht verbrandingsmotor.
Zo zou de doorsnee verbrandingsmotor drie cilinders
hebben met een totale inhoud van 900 à 1000cc,
twee turbo’s, meervoudige brandstofinjectie en een
elektronische kleppensturing. Toch zou hiermee een
vermogen kunnen ontwikkeld worden van iets meer
dan 100pk, met voldoende koppel in diverse rijomstandigheden en een verbruiksdaling van 20% ten
opzichte van de huidige generatie motoren.
Op middellange termijn zou het verbrandingsproces
zo ver onder controle zijn, dat de eigenschappen van
een zuinige diesel- en een schone benzinemotor verenigd worden in één enkele motor. Ter herinnering
nog even het verschil tussen een diesel en benzine:
De dieselmotor comprimeert de lucht in de cilinderruimte. Bij maximale druk wordt de brandstof geïnjecteerd waarbij, onder invloed van druk en temperatuur, de ontbranding onmiddellijk aanvangt.

Vonkontsteking
(benzinemotor)

14

Idealiter zou een directe injectie met zelfontbranding moeten kunnen optreden met een homogeen
lucht-brandstofmengsel (zie figuur). Het onderzoek
hierrond is gekend onder diverse benamingen, naargelang de autoconstructeur: HCCI (Homogeneous Charge
Compression Ignition), CAI (Controlled Auto Ignition),
ARC (Activated Radical Combustion), CCS (Combined
Combustion System).

Brandstofinjector

Ontstekingsfront

januari 2008

De benzinemotor zuigt brandstof in de cilinderruimte tijdens de neergaande slag van de zuiger; éénmaal de zuiger terug in het hoogste punt is, wordt het lucht-brandstofmengsel door de bougie tot ontploffing gebracht. In
tegenstelling tot de dieselmotor, is er hier veel tijd om het
lucht-brandstofmengsel homogeen te maken. Dat zorgt
voor een goede verbranding zonder roetuitstoot, maar
levert wel minder kracht.

Drukontsteking
(dieselmotor)

Bougie

Info

De motor levert een grote kracht (koppel) en een goed
brandstofrendement, maar ook, door de korte mengtijd,
een onvolledige verbranding met stikstofoxiden (NOx) en
roet (PM) als restproducten.

Ontstekingsgebied

Directe injectie
met homogene
zelfontbranding

De derde figuur toont een direct ingespoten motor met
gelijktijdige zelfontbranding op verschillende plaatsen in
de cilinder. Ondanks de directe inspuiting is het mengsel toch homogeen (lamda=1), omdat de inspuiting al
start vóór het bereiken van de hoogste druk. De controle
van de verbranding is evenwel niet eenvoudig: de regelende werking van de ontsteking bij de benzinemotor
en van de injectie bij hoogste druk van de dieselmotor
valt immers weg. De oplossing zou er in bestaan dat
de recirculatie van uitlaatgassen, ook wel EGR genoemd
(Exhaust Gas Recirculation, zie p. 16), beide regelprocessen kan overnemen, daarin bijgestaan door een variabele kleppensturing.

Daarnaast is er voor dit motortype nog een andere aanpassing nodig. De huidige dieselbrandstof
is lang niet nauwkeurig genoeg gespecificeerd om
het verbrandingsproces met de juiste vertraging van
start te laten gaan. Daarom wordt momenteel een
synthetische brandstof gebruikt die slechts 15 verschillende moleculen bevat in plaats van de gebruikelijke 500 moleculen in normale diesel.
Rond het verbrandingsproces, het motormanagement
en de brandstofsamenstelling is er dus nog heel wat
onderzoek en ontwikkeling nodig.
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Technologie die uitlaatgassen zuivert

Het vorige hoofdstuk ging in op aanpassingen aan de motor die het verbrandingsproces perfectioneren en die
een belangrijk deel van de emissies kunnen voorkomen. Aangezien het reductiepotentieel van motortechnologie alsmaar beperkter wordt, is men voor verdere verbeteringen genoodzaakt om in de uitlaat nog enkele
zuiveringsprocessen in te voeren, die de uitlaatgassen opvangen en omzetten in onschadelijke gassen. Deze
processen noemt men end-of-pipe technologie: zij zijn van cruciaal belang geweest in het terugdringen van
vervuilende emissies van voertuigen.

De katalysator
Om te voldoen aan de Euro-1 norm (1992), werd het
noodzakelijk om achter de motor een zuivering van de
uitlaatgassen in te lassen: de katalysator. De term katalysator betekent in feite een stof die een reactie gemakkelijker maakt, zonder zelf te reageren. De katalysatorpot bevindt zich tussen de motor en de uitlaat van de
wagen. Hij is opgebouwd uit twee delen: de reductiekatalysator en de oxidatiekatalysator (zie figuur). Beiden
bestaan uit een honingraatstructuur, waarvan het oppervlak bekleed is met katalysatormateriaal (platina,
rhodium en palladium worden veel gebruikt).

Nieuwe technologieën moesten dan ook ontwikkeld
worden om aan de steeds strengere normen te kunnen voldoen, vooral op vlak van NOx en fijn stof voor
dieselmotoren.

In de reductiekatalysator wordt NOx op dit oppervlak gevangen en omgezet in N2 (stikstofgas) en O2 (zuurstofgas), beiden onschadelijk. De O2 komt vervolgens samen
met de rest van de uitlaatgassen en eventueel toegevoegde lucht in de oxidatiekatalysator, waar hij reageert met
CH en CO, met de vorming van CO2 en H2O tot gevolg.
Voor een goede katalysatorwerking is het nodig dat
zo weinig mogelijk zuurstof de eerste katalysatorstap
binnenkomt, met andere woorden dat de motor net
genoeg zuurstof krijgt om de brandstof te verbranden. Wanneer te veel zuurstof overblijft na verbranding, komt de werking van de reductiekatalysator in
het gedrang. Voor dieselmotoren, die werken bij een
overmaat aan zuurstof in de verbranding, is het dus
niet mogelijk om de NOx-uitstoot aan te pakken met
deze katalysatoren; dieselkatalysatoren hebben dan
ook geen reductiegedeelte.
Door de combinatie van katalysator en steeds stijgende motorefficiëntie konden de emissies van voertuigen sterk verminderd worden. Maar het verhogen
van die efficiëntie, door verbeterd design en afstelling van de motor, wordt steeds duurder met steeds
minder effect.
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Reduceren van NOx: Exhaust Gas Recirculation
(EGR)
Exhaust Gas Recirculation (EGR) is gebaseerd op een
zeer eenvoudig principe: een deel van de uitlaatgassen
wordt in de uitlaat opgevangen, gekoeld en opnieuw
vermengd met de inlaatlucht, die in de cilinders gaat.
Dit vermindert de NOx-uitstoot op twee manieren: ten
eerste is minder zuurstof aanwezig in de cilinder om
te reageren met stikstof; ten tweede heeft het nieuwe
mengsel een hogere warmtecapaciteit, wat betekent dat
het meer energie nodig heeft om tot eenzelfde temperatuur op te warmen. De temperatuur in de verbrandingskamer wordt dus minder hoog, wat ook leidt tot minder
NOx-vorming.

Technologie die uitlaatgassen zuivert

Hoewel de EGR-technologie de NOx-vorming nooit
tot nul zal herleiden, kunnen toch belangrijke reducties bereikt worden. Een groot voordeel is dat de
nodige aanpassingen aan het voertuig eerder kleine
ingrepen zijn.

Reduceren van NOx: Selective Catalytic
Reduction (SCR)
Selectieve Katalytische Reductie (SCR) vormt een andere manier om de NOx-uitstoot aan de uitlaat te verminderen. Waar EGR de vorming van NOx tegengaat,
is SCR gebaseerd op het verwijderen van NOx uit de
uitlaatgassen.
In de uitlaatgassen wordt een extra stof geïnjecteerd, het reductans (urea of ammoniak bij wijze van
voorbeeld12). Deze stof komt samen met de NOx aan
een katalysatoroppervlak (veelal vanadium of zeoliet)
waar ze samen reageren met vorming van onschadelijke stoffen (N2, H2O) tot gevolg.
De dosering van het reductans is hierbij van groot belang: indien te weinig, dan wordt niet al de NOX uit de

uitlaatgassen van het voertuig verwijderd; indien te veel,
dan bevatten de emissies nog hoeveelheden reductans,
die ook schadelijk kunnen zijn. Een goed afgestelde
elektronische sturing is noodzakelijk voor de toepassing
van deze technologie. Ook de noodzaak voor een extra
tank, die regelmatig moet gevuld worden (AdBlue kan nu
al getankt worden in de vrachtwagenafdeling van veel
tankstations), vormt een rem op de introductie van deze
technologie. Het is met deze technologie echter wel mogelijk om de uitstoot van NOX sterk terug te dringen, in
theorie tot quasi 0.

Reduceren van PM: de roetfilter
De roetfilter, die gebruikt wordt om de uitstoot van
fijn stof te verminderen, bestaat in feite uit een
materiaal met fijne openingen. Wanneer een deeltje met afmetingen groter dan de opening de filter
bereikt, wordt het opgevangen.
Hoe meer deeltjes op de filter terechtkomen, hoe meer
openingen van de filter verstopt raken en hoe hoger de
tegendruk die de filter levert op de motor. Dit kan
schade toebrengen aan de motor, zodat het verwijderen van de opgevangen deeltjes noodzakelijk wordt.

12 AdBlue, wat nu al in vrachtwagens gebruikt wordt, is zo een reductans, gebaseerd op urea
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Dit verwijderen noemt men het regenereren van de
filter. Het kan op verschillende manieren gebeuren. De
eenvoudigste is externe regeneratie: de filter wordt,
na een bepaalde hoeveelheid deeltjes te hebben opgevangen, verwijderd en extern gezuiverd. Dit vereist
echter frequent onderhoud (bijna maandelijks bij
normaal gebruik van de wagen), waardoor het geen
ideale oplossing is. De regeneratie kan ook intern gebeuren. Meestal gebeurt dit door het injecteren van
een kleine hoeveelheid brandstof in de uitlaatgassen,
die ontsteekt ter hoogte van de filter en zo de deeltjes die op de filter aanwezig zijn, wegbrandt. Het
verbranden van de deeltjes kan ook gebeuren door
externe (elektrische) verhitting van de filter.
Om schade aan de motor door tegendruk te vermijden,
is een goede afstelling van de regeneratiecyclus nodig.
Deze is erg afhankelijk van de werking van de motor.
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Wanneer een roetfilter niet door de originele constructeur geleverd wordt, maar achteraf gemonteerd (de zogenaamde retrofit roetfilters), is deze afstelling vaak niet
mogelijk. Retrofit roetfilters zijn daarom dan ook vrijwel
altijd open filters, wat wil zeggen dat de uitlaat in twee
parallelle buizen gesplitst wordt: een met de roetfilter en
een gewone buis zonder obstakels. Dit betekent dat een
deel van de uitlaatgassen niet door de filter gaat. Naarmate de filter meer verstopt raakt, gaan meer en meer
uitlaatgassen door het andere deel van de uitlaat en komen dus ongezuiverd uit de uitlaat.
Door het regeneratieproces en de tegendruk die zij
leveren op de motor, doen roetfilters het verbruik en
dus de CO2-uitstoot van het voertuig licht stijgen.
De uitstoot van fijn stof wordt echter sterk verminderd
(meer dan 90% voor gesloten roetfilters, ongeveer 30 tot
50% voor open systemen).

Hoewel via end-of-pipe technologie vergaande
reducties kunnen bereikt worden, moet men toch
rekening houden met enkele beperkingen. De prijs
van deze technologieën, alsook de plaats die zij
innemen in het voertuig, zijn belangrijke obstakels. Bovendien beperken zij weliswaar de uitstoot
van vervuilende emissies, maar verhogen zij in de
meeste gevallen de CO2-uitstoot van het voertuig.

Toch zullen deze technologieën, naarmate zij geperfectioneerd en goedkoper worden, in de toekomst
een belangrijke rol blijven spelen in de emissiereductie, zeker wanneer de meerprijs die zij met
zich meebrengen, wordt gecompenseerd met financiële maatregelen om hun invoering te bevorderen.
Hierbij moet men echter wel opletten de resultaten
te belonen, niet de technologie waarmee zij bereikt
werden. Enkel technologieneutrale maatregelen stimuleren de creativiteit en het onderzoek naar verschillende mogelijkheden en verzekeren dat ook in
de toekomst de meest efficiënte reductietechnologie
zal worden toegepast.

Het invoeren van deze technologieën in het voertuig
is complexer dan ze gewoon in de uitlaatpijp inlassen. Hun afmetingen en werking zijn afhankelijk
van de eigenschappen van de motor. De motor op
zijn beurt (en soms ook de brandstof) dient goed
afgesteld om een goede werking van het end-of-pipe
zuiveringsproces te garanderen.

SCR CATALYST

UREA
NO + NO2 + 2NH3
4NO +
O2 + 4NH3
2NO +
O2 + 2NH3

2N2 + 3H2O
4N2 + 6H2O
3N2 + 6H2O
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Alternatieve brandstoffen en aandrijvingen

Naast de inspanningen om de uitstoot van de klassieke benzine- en dieselmotoren zo schoon mogelijk te maken,
doet de auto-industrie ook meer en meer onderzoek naar alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen.
Enerzijds wordt de uitstoot van een wagen voor een belangrijk deel bepaald door de brandstof die hij verbruikt. Anderzijds ligt het maximum rendement13 van een klassieke motor + aandrijflijn eerder aan de lage
kant, zodat onderzoek naar alternatieve aandrijfsystemen mogelijk interessante perspectieven biedt voor de
nabije toekomst. In dit hoofdstuk bespreken we enkele recente en toekomstige ontwikkelingen op vlak van
alternatieve brandstoffen en aandrijfconcepten.

Gasvormige brandstoffen
Motoren met gasvormige brandstoffen verschillen
amper van klassieke brandstofmotoren. Aanpassingen
situeren zich vooral in de brandstoftank, -toevoer en
-inspuiting. Hier moet immers geen vloeistof worden
opgeslagen en verplaatst, maar een gas onder hoge
druk (meestal zowat 200 à 250 bar14). Er bestaan
verschillende gasvormige brandstoffen:
CNG
CNG (Compressed Natural Gas, ofwel aardgas onder
druk) als brandstof combineert de lage CO2-emissies van
een dieselmotor (zowat 25% minder dan een equivalente
benzinemotor) met zeer lage uitstoot van PM, CO en
NOX. Bovendien kan CNG onbeperkt gemengd worden
met biogas: dat gas komt vrij bij vergisting van organisch materiaal en is chemisch identiek aan aardgas. Op
deze manier kunnen dus nog extra CO2-reducties bereikt
worden.
Men moet wel de hoeveelheid onverbrande brandstof in
de uitlaatgassen in het oog houden, aangezien aardgas
(methaan) ook bijdraagt aan het broeikaseffect. Naast
een goede verbranding van de brandstof kan een goede
werking van de katalysator, nodig om onverbrande resten te verwijderen, hiervoor een oplossing bieden.
Waterstof
Waterstof (H2) wordt vaak in een adem vernoemd met de
brandstofceltechnologie (zie verder). Toch is het net zo
goed mogelijk om waterstof te gebruiken als gasvormige
brandstof in een verbrandingsmotor.
De emissies bestaan in theorie enkel uit water en kleine
hoeveelheden onverbrande waterstof die volledig onschadelijk zijn. De manier waarop waterstof wordt aangemaakt, zal bepalend zijn voor de milieuvriendelijkheid
van deze brandstof, vooral op vlak van CO215.
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LPG
Liquified Petroleum Gas wordt geproduceerd uit aardolie.
Het wordt getankt als vloeibare brandstof onder druk,
maar onder normale atmosferische druk is de brandstof
gasvormig. In principe kan elke klassieke benzinewagen
worden omgebouwd naar een LPG-voertuig, hoewel
specifieke eigenschappen van de motor deze aanpassing
kunnen bemoeilijken.
De CO2-uitstoot daalt met 15% en er is een lichte vermindering van de NOx-uitstoot in vergelijking met een
benzinemotor. Er blijven ook een aantal praktische problemen op vlak van het volume van de tank en van — al
dan niet terechte — vooroordelen tegenover LPG.
Biobrandstoffen en flex-fuel voertuigen
Wanneer brandstof wordt geproduceerd uit biologisch
materiaal, spreekt men van een biobrandstof. Meestal
worden biobrandstoffen geproduceerd uit plantaardig
materiaal. Enkele van de bekendste biobrandstoffen zijn
bio-ethanol, biodiesel en pure plantaardige olie (PPO).
Chemisch is er weinig verschil tussen fossiele16 brandstoffen — zoals benzine en diesel — en biobrandstoffen.
Ook biobrandstoffen bestaan voornamelijk uit koolstof
en waterstof. Toch stoten biobrandstoffen netto aanzienlijk minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen. De reden hiervoor is dat planten om te groeien CO2 opnemen
uit de lucht.

13 Het theoretisch maximum haalbare rendement van een klassieke verbrandingsmotor ligt rond de 45%. Dit is een fysische beperking, onafhankelijk van wrijvingsverliezen en dergelijke,
die ontstaat omdat de werking van de motor gebaseerd is op temperatuursverschil
14 Ter vergelijking: een rijklare autoband staat onder een druk van 2 à 3 bar
15 Zie het FEBIAC-themanummer CO voor meer inzicht in deze problematiek (http://www.febiac.be/documents_febiac/publications/guide_co _NL.pdf)
2
2
16 Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen
die geproduceerd worden uit steenkool, aardolie of aardgas

Alternatieve brandstoffen en aandrijvingen

De CO2 wordt dus uit de atmosfeer opgenomen door de
plant en later weer uitgestoten door de auto, wat een
cyclus genereert die in theorie geen netto CO2 in de atmosfeer brengt. In praktijk zal bij transport en productie
van de brandstof nog steeds CO2 ontstaan, maar toch
blijkt uit de meeste studies dat bij een duurzaam productieproces zowat 30 tot 70% reductie van de CO2-emissies
mogelijk is, afhankelijk van het soort biobrandstof en het
productieproces.

Ten eerste wordt enkel energie gebruikt wanneer de
motor kracht moet leveren. In stilstand verbruikt een
elektrische motor geen elektriciteit. Ten tweede kan
de motor ook gebruikt worden als generator: wanneer
een draaibeweging op de motor wordt uitgeoefend,
produceert deze elektriciteit. Zo kan bijvoorbeeld tijdens het remmen een deel van de bewegingsenergie
terug omgezet worden in elektriciteit (dit noemt men
remenergierecuperatie of 'regenerative braking').

Bio-ethanol en biodiesel kunnen, door hun gelijkaardige
structuur, gemengd worden met de klassieke brandstoffen. Zolang dit in kleine hoeveelheden gebeurt (5% biodiesel bij diesel, 10% bio-ethanol in benzine), is geen
enkele aanpassing van de motor nodig: deze mengsels
kunnen in alle voertuigen die momenteel rondrijden,
gebruikt worden. Hogere concentraties (vb: E85, 85%
ethanol en 15% benzine) vereisen aanpassingen in de
brandstoftoevoer en motorsturing en mogen enkel gebruikt worden in wagens die hiervoor aangepast zijn.

De beperking van deze technologie situeert zich in de
opslag van elektriciteit. Momenteel gebeurt dit in batterijen, wat twee nadelen met zich meebrengt: beperkte
capaciteit (en dus beperkte actieradius van het voertuig)
en lange herlaadtijden (van de orde van 4 à 8 uur). Deze
beperkingen hebben ervoor gezorgd dat tot nu toe het
elektrische voertuig weinig succes heeft gekend. Nieuwe
ontwikkelingen in batterijtechnologie en opslag van elektriciteit kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Een speciale categorie voertuigen, de zogenaamde flexfuel voertuigen, kunnen rijden op elk mogelijk mengsel
van klassieke en biobrandstof. Een sensor meet de concentratie biobrandstof en de werking van de motor wordt
aangepast. In de overgangsperiode, als tankstations voor
biobrandstoffen nog moeilijk te vinden zijn, bieden deze
voertuigen een gebruiks- en milieuvriendelijke oplossing.

Elektrische voertuigen
Elektrische voertuigen worden niet meer aangedreven
door een klassieke verbrandingsmotor, maar door een
elektrische motor. Een elektrische motor zet elektrische energie om in een draaibeweging, die vervolgens
de wielen aandrijft.
Deze motor heeft enkele voordelen ten opzichte van
de klassieke verbrandingsmotor.

De elektrische motor produceert geen emissies, maar
men moet natuurlijk wel rekening houden met de
emissies tijdens elektriciteitsproductie.
Hybride voertuigen
Een hybride voertuig is volgens de definitie elk voertuig
met twee verschillende energieomzettingssystemen. Vandaag wordt deze term vooral gebruikt voor een voertuig
dat zowel een klassieke verbrandingsmotor als een elektrische motor heeft. Op deze manier worden de nadelen
op vlak van autonomie van de elektromotor gecompenseerd door de verbrandingsmotor, terwijl de voordelen
van de elektromotor benut worden.
Er bestaan twee configuraties hybride motoren:
• Serieconfiguratie: enkel de elektromotor drijft de
wielen aan, de verbrandingsmotor wordt enkel gebruikt om elektriciteit voor de elektromotor te produceren. Dit betekent dat de verbrandingsmotor enkel
moet draaien wanneer de batterij onder een bepaald
niveau daalt en dat de verbrandingsmotor steeds in
een gunstig regime (draaisnelheid waarbij emissies en
verbruik zo laag mogelijk zijn) kan draaien.
• Parallelconfiguratie: beide motoren drijven de wielen
aan. Wanneer de verbrandingsmotor geen arbeid moet
leveren op de wielen, kan hij worden aangesloten aan
de elektromotor om elektriciteit te produceren.
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Naast deze configuraties spreekt men ook over microhybrides. Deze hebben een klassieke verbrandingsmotor
om de wielen aan te drijven, maar beschikken over een
(kleine) elektromotor die enkel dient om remenergie
te recupereren. De elektriciteit wordt gebruikt om
boordapparatuur aan te drijven.
Hybride technologie vermindert het verbruik (en daarmee de CO2- en andere uitstoot) van het voertuig,
vooral in frequent start-stop verkeer. Bovendien zijn
veel hybrides in staat om korte tijd puur elektrisch te
rijden, wat de uitstoot van het voertuig tot nul herleidt.
Dit komt sterk aan bod in de zogenaamde 'plug-in hybrids', hybride wagens waarvan men de batterij ook kan
opladen via een gewoon stopcontact. Over korte afstanden (50km), zoals dagelijks woon-werk verkeer, kunnen
deze wagens volledig elektrisch rijden.
Brandstofcelvoertuigen
Brandstofcelvoertuigen worden aangedreven door een
elektrische motor. De elektriciteit voor deze motor wordt
geproduceerd in de brandstofcel. De brandstofcel bestaat
uit twee elektrodes en een membraan.

Langs de ene elektrode wordt waterstof geleid, langs
de andere zuurstof. Waterstofatomen kunnen enkel
door het membraan nadat ze een elektron afgegeven
hebben aan de elektrode. Wanneer de waterstofatomen door het membraan gegaan zijn, combineren zij
met zuurstof door het opnemen van een elektron uit
de andere elektrode en vormen water. Er ontstaat dus
een stroom van elektronen (elektriciteit) tussen de
twee elektrodes, die kan worden benut om de elektromotor aan te drijven, of kan worden opgeslagen
in een batterij.
Het voordeel van de brandstofcel is dat zij de energie
uit de brandstof omzet in elektriciteit in plaats van
warmte. Hierbij gaat minder energie verloren, zodat
meer energie uit de brandstof gehaald wordt in vergelijking met de klassieke verbrandingsmotor.
Brandstofcelvoertuigen produceren in theorie enkel
water als emissie, hoewel ook hier rekening moet gehouden worden met de emissies tijdens de productie
van waterstof.

Alternatieve brandstoffen bieden ons een glimp van een toekomst waarin auto’s zo goed als geen ongewenste emissies meer zullen produceren. Zij kampen echter vaak met een dualiteit wat hun introductie op de markt betreft. De
wagens worden niet op de markt gebracht omdat de brandstof niet beschikbaar is, en de brandstof wordt niet op de
markt gebracht omdat de wagens niet beschikbaar zijn. Toch zijn vandaag heel wat constructeurs overtuigd de weg
ingeslagen van de alternatieve brandstoffen, met meerdere voertuigen op de markt die kunnen rijden op biobrandstoffen, CNG, en ook al testvoertuigen op waterstof. De auto-industrie vraagt dat de andere sectoren zullen volgen.
De rol van de overheid, die een duidelijke strategie kan uitstippelen voor de toekomst en deze ondersteunen met
financiële maatregelen en wetgeving, mag niet onderschat worden.
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Besluit: sneller de vruchten plukken van
technologische vooruitgang

In deze brochure passeerden een waaier aan technologische optimalisaties en innovaties de revue. Stuk
voor stuk tonen ze het parkoers dat de industrie de voorbije jaren heeft afgelegd, en geven richting aan de
milieu(r)evoluties die de auto morgen nog te wachten staan.
Maar wat betekenen deze ontwikkelingen nu concreet in ons dagelijks leven? Scherper gesteld: zijn deze
inspanningen voldoende om de impact van het autoverkeer op de luchtkwaliteit in onze steden en op onze
wegen te beperken?

In 2006 voerde onderzoeksbureau Transport&Mobility
Leuven (TML) een studie17 uit over de huidige en
toekomstige emissies van het wegverkeer in België.
Het onderzoek gebeurde in opdracht van FEBIAC en
de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
Meer bepaald werd de evolutie van de uitstoot van
vervuilende stoffen en CO2 berekend van 1990 tot
2030.
Hierbij werd enkel rekening gehouden met de huidige maatregelen en technologische stand van zaken.
Nieuwe, te verwachten technologieën die hun weg
zouden vinden onder de motorkap werden niet in
rekening genomen. Daardoor geeft de studie een
minimumresultaat.
De conclusies van deze studie zijn sprekend.
Ondanks een continue stijging van het aantal
afgelegde kilometers, werd een duidelijke daling
vastgesteld van de vervuilende emissies sinds 1995
(zie grafiek p. 24).

Dit wordt bevestigd door het recent verschenen
MIRA-T rapport18 van de Vlaamse milieumaatschappij. Zo is de uitstoot van koolwaterstoffen (NMVOS)
en van fijn stof (PM2,5) sterk gedaald (zie grafiek).
Die daling zal zich volgens de TML-studie de komende
10 jaar verder zetten, zelfs zonder extra inspanningen of
maatregelen om auto’s schoner te maken19. De nieuwe
autoverkoop zorgt er namelijk voor dat de oudere auto’s
jaar na jaar uit het park worden gehaald. Dat is goed
voor het milieu: voertuigen vervuilen een stuk meer
naarmate zij ouder zijn: dezelfde TML-studie wees uit
dat in 2005 auto’s van meer dan 10 jaar oud goed
waren voor 25% van het autopark en 10% van de autokilometers, maar wel verantwoordelijk zijn voor 30% van
de luchtvervuiling afkomstig van het autoverkeer.
Het milieu is er dan ook bij gebaat dat het gebruik
van relatief jonge wagens minstens in stand wordt
gehouden, en dat van oude wordt ontmoedigd op
een sociaal aanvaardbare manier. Het bereiken van
een wenselijk vervangingsritme20 van het autopark is
dus een belangrijke sleutel tot een schoner verkeer.

Evolutie van de emissies van transport in Vlaanderen (1990=100)
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Zie ook www.febiac.be/public/content.aspx?FID=518
Zie ook www.milieurapport.be
Met de invoering van de Euro-5 en Euro-6 norm, respectievelijk vanaf 2009 en 2014, is een verdere terugval van de PM- en NOx-uitstoot ook na 2015 verzekerd
Een ritme dat het autopark geleidelijk verjongt in plaats van veroudert, zoals de laatste jaren het geval is in België
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Evolutie van de uitlaatemissies van
wegverkeer in België (1990=100)

Zij moet zowel producent als consument sturen naar
zuinigere, schonere en betaalbare auto’s, maar ook een
wetgevend kader scheppen voor de invoering en promotie van alternatieve brandstoffen, in samenwerking
met alle betrokken sectoren.
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Wanneer men wetgeving bespreekt om de emissies te
beperken, is het belangrijk dat deze wetgeving technologieneutraal blijft. Dit betekent dat het gewenste resultaat moet gereglementeerd worden, niet de technologie
om dit resultaat te bereiken22. Enkel op deze manier
worden creativiteit en innovatiedrang in onderzoek en
ontwikkeling van nieuwe oplossingen gestimuleerd.
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Hoewel alle vervuilende emissies een duidelijke daling
vertonen, is dit voor CO2 enigszins anders: er is wel
een loskoppeling te zien tussen de CO2-uitstoot en het
aantal gereden kilometers21, maar de daling evolueert
traag en zet zich niet verder in de toekomst. Bijkomende
maatregelen zijn nodig. Een autofiscaliteit die auto’s
bevoordeelt naarmate ze minder CO2 uitstoten, kan de
verkoop en het gebruik van zuiniger modellen bevorderen en zo de totale CO2-uitstoot van ons wagenpark
terugdringen. Wel moet de wetgever erop toezien om
geen te strenge CO2-normen op te leggen, anders wordt
de technologie om dit te realiseren zo duur dat nieuwe
auto’s onverkoopbaar worden, en blijven de mensen
langer met hun oudere auto rondrijden.

Duidelijkheid en voorspelbaarheid van het beleid
inzake milieu dragen in belangrijke mate bij tot een
efficiënt gebruik van beschikbare R&D-middelen.
Te veel gelijktijdige, soms tegenstrijdige prioriteiten
daarentegen werkt vertragend en kost handenvol
geld.
Wanneer de net genoemde beleidsprincipes worden
nageleefd – technologieneutraal, duidelijke prioriteiten
en een langetermijnvisie op een efficiënt en duurzaam
beleid –, dan kan de technologische vooruitgang de
emissies van de auto’s steeds verder beperken, zodat dit
voor velen onmisbare vervoermiddel ook in de toekomst
zijn plaats in onze maatschappij kan behouden, zonder
een bedreiging te zijn voor ons of onze planeet.

Uit deze analyse en brochure mag blijken dat de autoindustrie haar verantwoordelijkheid op milieuvlak omzet
in daden. Dag na dag worden nieuwe technologieën
ontwikkeld, verfijnd en verwerkt in nieuwe modellen. Op
deze manier werden auto’s gaandeweg steeds schoner,
en zullen ook in de toekomst de emissies van het autoverkeer gereduceerd worden.
De introductie van deze technologieën wordt bepaald
door verschillende factoren zoals vraag van de markt,
brandstofkost en regelgeving. De overheid speelt dan ook
een belangrijke rol bij het uitstippelen van de strategie.
21 Deze loskoppeling betekent dat per gereden km minder CO uitgestoten wordt, een duidelijk teken van technologische vooruitgang
2
22 Dit gebeurt enigszins met de Euronormen: voor diverse emissies
worden limietwaarden bepaald en geen technologieën voorgeschreven om die emissies aan te pakken
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