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1 Verbranding en emissie

2 Verbranding

Het mengsel van brandstof en lucht bij Dieselmotoren wordt inwendig
gevormd1. In vergelijking met de mengsel- of benzinemotor krijgt de Diesel-
motor uitsluitend lucht aangevoerd. Vervolgens wordt de lucht gecomprimeerd
en er ontstaat door het inspuiten van brandstof een mengsel. Bij Dieselmo-
toren is geen externe vonk voor de inleiding van de verbranding nodig is. De
gecomprimeerde lucht moet een zodanig hoge eindtemperatuur krijgen dat de
ingespoten brandstof spontaan ontbrandt. Deze temperatuur dient hoger te zijn
dan 2500 C. Vergelijk hiervoor de eigenschappen van Dieselbrandstof met die
van benzine:
Dieselbrandstof: Kookpunt 180 tot 3600 C, de verbrandingstemperatuur
bedraagt 2500 C
Benzine: Kookpunt 25 tot 2150 C, de verbrandingstemperatuur bedraagt 3000

C De regeling van het motorvermogen vindt bij Dieselmotoren plaats door de
hoeveelheid in te spuiten brandstof te regelen t.o.v. de maximale hoeveelheid
lucht. De mengselmotor regelt het vermogen aan de hand van de vullingsgraad,
de hoeveelheid mengsel wordt aangepast aan het gevraagde vermogen. De
vullingsgraad van Dieselmotoren wordt zo maximaal mogelijk gehouden. De
vullingsgraad van mengselmotoren variëert tussen de 5 en 100 %. Bijzonder-
heden:

1. Dieselmotoren werken met een luchtoverschot. Pas wanneer het maxi-
mum vermogen wordt bereikt zou de mengverhouding stöıchiometrisch
(14,5) kunnen worden. Dit zal echter i.v.m. de roetvorming in de prak-
tijk niet gebeuren. Een λ van minimaal 1,3 wordt meestal aangehouden.
Voor het begrip laten we (gemakshalve) de EGR-regeling (nog) buiten
beschouwing.

2. Er verloopt een zekere tijd tussen het inspuiten van de brandstof en het
daadwerkelijk verbranden. Dit wordt veroorzaakt omdat de druppel moet
vergassen en op verbrandingstemperatuur moet worden gebracht. Dit

1. Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing
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verschijnsel staat bekend onder de delay-time of ontstekingsvertraging.
Deze tijd zal zo kort mogelijk moeten worden gehouden. Hoe kleiner de
ingespoten druppel hoe korter de vertragingstijd.

3. Omdat de compressie-eindtemperatuur hoog moet zijn is de compressiev-
erhouding van een Dieselmotor (15 : 1 tot 24 : 1) hoger dan die van een
mengselmotor. Deze hoge compressieverhouding is rechtstreeks verant-
woordelijk voor het hogere (thermische) rendement van een Dieselmotor.
De inspuithoeveelheid bepaalt het te leveren vermogen.

Om de ingespoten brandstof optimaal te verbranden zijn de volgende punten
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het verbrandingsverloop:

• druppelgrootte;
• diepte van inspuiting;
• menging met de lucht;
• inspuitverloop en de inspuitduur;
• inspuitbegin.

Bëınvloeding hiervan wordt verkregen door:

• inspuitdruk;
• type verstuiver; de grootte, het aantal en de richting van de verstuiv-

eropeningen;
• mate van luchtoverschot en luchtwerveling;
• regeling van het inspuittijdstip.

Fig. 1 laat het het inspuit- en verbrandingstraject zien. We onderscheiden hi-

Figuur 1: De verschillende fasen van het inspuit- en verbrandingsproces.
C-D = onbeheerste verbranding
D-E = gecontroleerde verbranding
E-F = naverbranding
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erin:

• Leveringsbegin (A)
Het moment waarop de drukopbouw door de pomp begint.

• Inspuitmoment (B)
Het moment waarop de verstuivernaald opengaat en brandstof wordt in-
gespoten.

• lnspuitvertraging
De tijd die verloopt tussen leveringsbegin (A) en inspuitmoment (B).

• Ontstekingsvertraging (delay time)
De tijd die verloopt tussen het inspuitmoment (B) en het verbrandingsbe-
gin (C).

Leveringsbegin en inspuitbegin worden nog al eens door elkaar gehaald. Het
inspuitbegin is een belangrijke factor voor het verbrandingsverloop. Een zekere
balans tussen specifiek brandstofverbruik, roetuitstoot, HC- en NOx emissie
wordt bereikt door regeling van het inspuitbegin. Het inspuitbegin is afhanke-
lijk van:

• toerental (doorlopen krukhoek wijzigt bij gelijkblijvende verbrand-
ingstijd);

• de temperatuur (bepaalt de ontstekingsvertragingduur);
• de motorbelasting (geluids- en emissie-eisen).

lnspuitdrukken zijn zeer belangrijk. Zij bepalen de diepte van de inspuiting en
de druppelgrootte. De richtdrukken zijn:

• indirecte inspuiting: 80 bar t/m 300 bar (niet meer toegepast);
• directe inspuiting: 200 bar t/m 1000 bar;
• commonrail inspuiting: maximaal tot 2000 bar;

Nog steeds is de tendens om de inspuitdrukken te verhogen. Bij deze hoge
drukken moet de brandstof als samendrukbaar worden beschouwd. De drukop-
bouw in de leidingen veroorzaken dan ook drukgolven. Deze drukgolven
planten zich voort met de geluidssnelheid en spelen een niet te verwaarlozen
rol in de beheersing van het inspuitverloop. Fig. 2 geeft (als voorbeeld) de re-
latie weer tussen de cilinderdruk, de lichthoogte van de naald en de druk in de
leiding.

2.1 Effectieve pompslag

De effectieve pompslag variëert ten aanzien van de berekende. Lekverliezen en
de samendrukbaarheid spelen hierbij een rol. Bij het oplopen van het toerental
neemt de opbrengst t.g.v. de vermindering van de lekverliezen toe.

2.2 Dieselklop

Tussen het inspuitbegin en het verbrandingsbegin liggen enkele milliseconden.
Het minuscule druppeltje moet eerst op temperatuur worden gebracht en wor-
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Figuur 2: Cilinderdruk, verstuivernaaldheffing en leidingdruk in relatie tot de doorlopen
krukhoek

den vergast voordat de zelfontbrandingstemperatuur wordt bereikt. De buitenz-
ijde van de druppel gaat het eerste in gasvorm over en ontbrandt. De inwendige
druk van de druppel neemt toe en er ontstaan vaste koolstofdeeltjes, het roet
(fig. 3 en fig. 4). Wanneer de ontbranding ingeleid is, zullen de later ingespoten

druk naar binnen gericht

roet

Figuur 3: Dieselklop en roetdeeltjes ontstaan door de wijze waarop het verbrandingsproces
plaatsvindt. Achtereenvolgens: verdamping, verhitting, drukverhoging en ontbranding.

druppels spontaan ontbranden en veroorzaken de zgn. Dieselklop. Dieselklop
en delaytime staan derhalve met elkaar in relatie. Een te sterke Dieselklop kan
veroorzaakt worden door:

• defecte verstuiver(s)
– nadruppelend;
– slechte verstuiving.

• defecte inspuitpomp
– perskleppen defect;
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Figuur 4: Roetdeeltjes, sterk uitvergroot (tek. MOT)

– plunjer(s) versleten.
• brandstof

– cetaangetal te laag;
– water in de brandstof;
– lucht in de brandstof.

• motorisch
– compressie te laag;
– defecte voorgloei-installatie.

3 Emissie bij Dieselmotoren

Als schadelijke stoffen worden bij Dieselmotoren genoemd:

• CO (onvolledige verbranding);
• HC (onverbrande brandstofdelen);
• NOx (stikstofoxiden);
• partikels (roetdeeltjes en andere vaste bestanddelen).

Door het luchtoverschot is de uitstoot van CO en HC laag t.o.v. de ongeregelde
benzinemotor. De roetdeeltjes (partikels of PM) zijn betrekkelijk uniek voor de
Dieselmotor. Dit verschijnsel staat bekend onder ’deeltjes’-emissie. De partikels
bestaan niet alleen uit roet (C) maar ook andere vaste delen zoals metaaldeelt-
jes. Ook de NOx waarden zijn t.a.v. de mengselmotor aanzienlijk (fig. 5). Voor
de EURO 4 die in 2005 van kracht is geworden geldt voor de Diesel personen-
wagens maximaal:
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Figuur 5: Verloop van de NOx in relatie tot de lambda-waarde (luchtoverschot) en verbranding-
stemperatuur.

• HC + NOx→ 0,30 g/km;
• CO→ 0,50 g/km;
• PM→ 0,025 g/km.

Fig. 6 geeft een overzicht van de Euro-normen voor personenwagens voor NOx
en roet. Deze worden uitgedrukt in g/km. Fig. 7 laat de Euro-normen zien voor
bedrijfswagens. Hier worden de hoeveelheden uitgedrukt in g/kWh. De vast-
gelegde grenswaarden moeten gedurende 100.000 km of 5 jaar kunnen wor-
den vastgehouden. Voor de CO2-emissie zijn geen vastgelegde grenswaarden.
Dit zijn in principe verbruiksnormen. Dieselmotoren zijn evenals benzinemo-
toren uitgevoerd met een EGR-klep. Hiermee wordt de verbrandingstemper-
atuur lager gehouden waardoor minder NOx wordt geproduceerd.

3.1 Systemen voor de nabehandeling van uitlaatgas

3.2 Diesel-Oxikatalysator (Oxikat)

De ’standaard’ katalysator van een Dieselmotor is een tweeweg oxidatie
katalysator. De ’oxikat’ heeft de taak om CO en HC te oxideren. Ook de kool-
stofdeeltjes die zich in partikels bevinden worden voor ongeveer 30 % omgezet
in CO2. De bedrijfstemperatuur ligt tussen de 200 en 3500 C. De stikstofoxiden
en de altijd aanwezige zwavelverbindengen worden niet of nauwelijks door de
oxikat aangepakt. De laatste katalysator uitvoeringen zijn ook in staat om de
hoeveelheid NOx te verminderen. Het gaat dan om een beperkte vermindering
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Figuur 6: Overzicht van de Euro-normen t/m Euro V (5) voor personenwagens. Het sterretje
geeft weer waar de D-4D Dieselmotor van Toyota zich bevindt (tek. Toyota).

Figuur 7: De Euro-normen voor bedrijfswagens uitgedrukt in g/kWh
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van 5 tot 10 %. Door het grote luchtoverschot is de hoeveelheid HC en CO die
een Dieselmotor uitstoot al beperkt (fig. 8 en fig. 9).

Figuur 8: Plaatsing van een Oxikat (Toyota) direct na de turbo waardoor de katalysator op
bedrijfstemperatuur blijft.

Figuur 9: De oxokat reduceert voornamelijk de HC en CO deeltjes. Soms ook in geringe mate
NOx en roet (C). Zwavel, het meeste roet en NOx passeren de oxikat ongehinderd.

3.3 Partikel- of roetfilters

Er worden steeds meer partikel- of roetfilters als eerste montage ingebouwd
(fig. 10). Ook latere inbouw (retrofit) is goed mogelijk. Roetfilters raken ver-
stopt. De mate van verstopping kan door een drukmeting worden vastgesteld.
Om te kunnen regeneren is een temperatuur nodig van boven de 6000 C. Deze
temperaturen worden onder normale bedrijfsomstandigheden niet bereikt. De
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temperatuur van de uitlaatgassen kan worden verhoogd door de verlating van
het inspuittijdstip of door toepassing van een smoorklep. De oxikat en het roet-

Figuur 10: Roetfilter en oxikat na elkaar gemonteerd. Voor regeneratie van het roetfilter is een
drukverschil-, een breedbandlambda- en een temperatuursensor nodig.

filter laten zich momenteel tot één filter integreren. Deze worden dan wel Cat-
alyzed Soot Filters genoemd. Ook andere benamingen als Diesel roetkatalysator
worden gebruikt.

3.4 Additieve systemen

Door het toevoegen van een additief in de brandstoftank kan de temperatuur
voor het verbranden van de roetdeeltjes met ongeveer 1000 worden verlaagd.
Fig. 11 toont ons een systeem met oxikat, roetfilter en additief, een zgn.
CRT-systeem (Continuously Regeneration Trap). Temperatuursensoren (6) zijn
nodig om de omzettingstemperatuur te controleren en vervolgens te kunnen
ingrijpen op de inspuiting. De druksensor (7) geeft aan of regeneratie van het
roetfilter nodig is terwijl de breedband-lambdasensor (8) de mengverhouding
controleert.
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Figuur 11: Systeem met gëıntegreerde oxikat (9) en roetfilter (10) welke voortdurend gecon-
troleerd en geregenereerd worden (CRT). Tek. Bosch.
1) additief-computer, 2) managementcomputer, 3) reservoir additief, 4) doseur, 5) brandstof-
tank, 6) temperatuursensor, 7) drukverschilsensor, 8) breedband lambdasensor

3.5 Systeem met NOx-opslagkatalysator

Ten gevolge van het luchtoverschot kan bij Dieselmotoren geen drieweg
katalysator worden toegepast. Een NOx-katalysator kan de NOx opslaan
gedurende de tijd dat er met luchtoverschot wordt gereden. Om het NOx weer
af te staan moet kortstondig (1-2 seconden) bijv. door na-inspuiting de lambda-
waarde kleiner dan 1 worden. Fig. 12 laat een principeopstelling zien van een
systeem met een NOx-opslagkatalysator. Het NOx dat niet door de oxikat (3)
kan worden omgezet wordt hier opgeslagen in de opslagkatalysator (6). Hi-
ervoor kan (optioneel) het uitlaatgas tijdens een koude start worden voorver-
warmd (2). Om te zien of de opslagkatalysator gerenegeerd moet worden vin-
den we soms een NOx-sensor maar ook wel eens een lambda-breedbandsensor
(7) aan het einde van het traject. Regeneratie geschiedt door door kortstondig
om schakelen naar lambda = 0,95 waardoor het NO2 omgezet wordt in N2 en
O2. Tijdens de regeneratie ontstaat ook CO2.

3.6 SCR-regelprincipe (AdBlue)

Bij Selective Catalytic Reduction wordt een additief toegevoegd (fig. 13). Met
behulp van een hydrolysekatalysator wordt uit de additief ammoniak (NH3)
gewonnen. Het ammoniak reageert in de SCR-katalysator met de NOx tot stik-
stof en water (N2 en H20). Een NH3-sperkatalysator voorkomt een mogelijke
NH3 uitstoot. Dit systeem is vooral bij bedrijfswagens die aan de Euro 5 norm
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Figuur 12: Uitlaatgassysteem met NOx-oplagkatalysator (Bosch)
1) management-computer, 2) verwarmingelement, 3) oxikat, 4) temperatuursensor, 5) breed-
band lambdasensor, 6) NOx- opslagkatalysator, 7) NOx-sensor of lambdasensor

willen voldoen populair. Meestal wordt gesproken van een AdBlue systeem.
SCR-systemen zijn er van de 1e en 2e generatie. Bij de eerste systemen werd

Figuur 13: De SCR-regeling werkt met een ammoniak toevoeging waardoor het NOx verder kan
worden gereduceerd (tek. Bosch).
1) temperatuursensor, 2) AdBlue reservoir, 3) Oxikat 4) AdBlue injector, 5) NOx-sensor, 6) SCR-
katalysator, 7) managementcomputer, 8) NH3-sensor

voor de AdBlue inspuiting gebruik gemaakt van luchtdruk, bij de tweede gen-
eratie wordt er direct ingespoten. Een SCR-kat bestaat bestaat uit verschillende
deelkatalysatoren, waarvan de laatste een NH3 sperkatalysator is die moet
voorkomen dat ammoniak wordt uitgestoten. Het AdBlue verbruik is ongeveer
1 liter op de 100 km. Fig. 14 laat de SCR-katalysator zien zoals deze op een
DAF is gemonteerd.
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Figuur 14: De SCR-katalysator gemonteerd op een DAF-truck
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3.7 Combinatie-systemen

Combinatatiesystemen worden ook wel eens vierwegsystemen genoemd. Ze
bestaan dan uit een oxikat voor de reducering van HC en CO, uit een NOx
opslagkat en een roet- of deeltjesfilter. Voor de correcte werking en regeneratie
treffen we dan veelal aan:
• twee temperatuursensoren;
• een drukverschilsensor;
• een breedband lambdasensor of een
• NOx senser.
Van alle genoemde systemen zijn er verschillende varianten op de markt. We
bekijken het D-Cat systeem van Toyota. Dit systeem bestaat uit een DPNR-
katalysator (Diesel-Partikel-NOx-Reducering) die direct na de turbo is aange-
bracht. Fig. 15 geeft het overzicht van het systeem. Voor de eigenlijke DPNR-

Figuur 15: De opbouw van het DPNR-systeem van Toyota (tek. Toyota)

katalysator is een voorkatalysator (NSR) aangebracht die er voor zorgt dat
het NO in NO2 wordt omgezet. De DPNR-katalysator heeft de functie van
roetfilter en NOx-opslagfilter. Achter de DPNR-katalysator bevindt zich weer
een Oxikat voor de naverbranding van de CO en HC-deeltjes. Onder nor-
male omstandigheden worden de roetdeeltjes en de stikstofoxiden in de DPNR-
katalysator opgeslagen. Afhankelijk van de bedrijfstemperatuur en de temper-
atuur van de katalysator wordt een gedeelte van het roet verbrand tot CO2. Bij
een uitlaatgastemperatuur onder de 2000 C wordt er omgeschakeld naar ’lagere
tempereratuur verbranding’ (Low Temperature Combustion). Het EGR-systeem
zorgt dan voor meer bijmenging van uitlaatgas en λ gaat naar 1,0 - 1,2. Door de
lagere verbrandingstemperatuur daalt het roet en de NOx, waardoor de DPNR-
katalysator ontlast wordt. Door de naverbranding van de CO en HC deeltjes
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wordt de katalysator op bedrijfstemperatuur gehouden.
Het tijdstip voor algehele regeneratie van het DPNR-filter wordt door de com-
puter rekentechnisch bepaald aan de hand van de motorbelasting, de afgelegde
weg, de motortemperatuur en de uitlaatgastemperatuur. In feite is de drukver-
schilsensor een noodsensor (fig.16). Een NOx-sensor wordt hier niet toegepast.

Figuur 16: De drukverschilsensor gemonteerd op de DPNR-katalysator van Toyota.

In eerste instantie worden door na-inspuiting van de commonrail-injectoren de
katalysator op bedrijfstemperatuur gebracht. Hierop volgend zorgt een injec-
tor, aangebracht in het uitlaatsysteem, voor extra brandstofinspuiting. De tem-
peratuur loopt hierdoor op tot 6000 C. Het roet verbrandt en door het ’rijke
mengsel’ wordt het NOx tot stikstof (N) gereduceerd. Ook zorgt de hoge reinig-
ingstemperatuur van 6000 C voor een ontzwaveling van de katalysator. Toyota
gaat uit van een levensduur van het systeem van 300.000 km. De foto van fig.
17 toont de DPNR-katalysator.

3.8 Roetmeting

Roet ontstaat ten gevolge van inwendige drukverhoging van brandende brand-
stofdruppeltjes. De verhoging van de druk aan de buitenzijde doet inwendig
kooldeeltjes ontstaan. De hoeveelheid geproduceerde roet hangt bij een-
zelfde motor af van de belasting. Meer brandstof, meer roet (fig. 18). De
roetmeting geschiedt tegenwoordig door een optisch meetprincipe. In deze
zgn. opaciteitsmeting wordt de lichtdichtheid (vertroebelingsgraad) van de
gassen gemeten. Men maakt hiervoor gebruik van een lichtstraal en een foto-
elektrische cel (16 mV komt overeen met 50 % vertroebeling). Veelal maakt
men gebruik van een ’partial flowmeting’ waarbij een deel van de uitlaatgassen
door een meetbuis wordt gevoerd. De mate van lichtdoorlating van het licht
wordt op 0 % gesteld voor de maximale lichtdoorlaat en een algehele verduis-
tering op 100 %. De mate van verduistering (vertroebelingsgraad) in procenten
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Figuur 17: Foto van de Toyota DPNR-katalysator

Figuur 18: De relatie tussen ’roet’ en de luchtverhouding bij een direct ingespoten motor. Vanaf
λ = 2 neemt de roetconcentratie sterk toe.
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wordt met behulp van een formule omgezet in een lichtabsorbtie-coëfficient de
zgn. K-waarde. Fig. 19 geeft eerder genoemde relaties weer.

Figuur 19: De relatie tussen de K-waarde en de opaciteit of vertroebelingsgraad

3.9 Meetprocedure voor de K-waarde volgens de vrije
acceleratiemethode

Voorwaarden:

• meet de motortemperatuur en breng zonodig de motor op bedrijfstem-
peratuur;

• meet het motortoerental (piëzo-element om verstuiverleiding) of een mo-
tortrillingsopnemer.

3.10 De meting (staprespons)

De meting wordt uitgevoerd tijdens het accelereren naar het maximum
afgeregeld toerental. Vervolgens dient de motor een aantal seconden op het
maximum toerental te draaien (fig. 20). De meting dient een aantal malen te
worden herhaald om een stabiele uitlezing te krijgen. De maximale K-waarde
wordt door de meetapparatuur weergegeven. Voor de toelaatbare K-waarde
worden voertuigen in twee katagorieën ingedeeld:

1. normale Dieselmotoren→ K-waarde maximaal 2,5 m−1 ;
2. turbo Dieselmotoren→ K-waarde maximaal 3,0 m−1.

Wanneer we het K-waardegetal en het toerentalverloop in een grafiek als functie
van de tijd uitzetten dan kunnen ook storingen worden vastgesteld.
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Figuur 20: Wettelijke meetnorm voor de vrije acceleratiemeting voor roetmeting
nLL = stationair toerental; tM = meettijd tB + tX ;
nL0 = nLL +10 % nLL ; TH = intraptijd gaspedaal = tM +1s;
nAR = afgeregeld toerental; tL = stationaire stabilisatietijd (kleiner dan 15s);
n90 = nAR - 10 % nAR ; tB = acceleratietijd (lineaire toename);
tX = stabilisatie tijd na bereiken nMAX (min 0,5 s, max. 2,0 s)
tB= ( (nAR - nLL) x (t90 - t10)) / (n90 - n10)

3.11 Analyse van de K-waarde grafiek

Een goede diagnose mogelijkheid geven grafische voorstellingen van het ver-
loop van de K-waarde en het toerental van de motor. In fig. 21 is een voorbeeld-
grafiek gegeven. De afbeelding van fig. 21 geeft een correct diagram van een
indirect ingespoten dieselmotor met turbolader van een personenauto. In de
afbeelding begint de K-waarde duidelijk onder de 0,3 m−1. Dit punt geeft de
K-waarde bij onbelast stationair draaiende motor weer. Zie de bovenliggende
toerentallijn. Tijdens de acceleratiebelasting, stijgt de K-waarde tot de maxi-
mum waarde. Na het bereiken van het afgeregelde toerental (het horizontaal
gedeelte van de bovenste lijn) neemt de toerentalregelateur de inspuithoeveel-
heid zo ver terug, dat de motor onbelast op het maximum afgeregelde to-
erental verder draait. Nu daalt de K-waarde duidelijk. Bij het bereiken van het
afgeregelde maximum toerental moet de K-waarde 30 tot 40 % ten opzichte van
de maximum waarde gedaald zijn. Als het gaspedaal wordt losgelaten, moeten
toerental en K-waarde terugvallen naar de waarden, zoals die in de begintoes-
tand gemeten zijn.

3.12 Uitlaatrook bij Dieselmotoren

Abnormale uitlaatrook bij Dieselmotoren kan zwart, wit of blauw zijn. Elke
kleur uitlaatgas wordt veroorzaakt door motor-specifieke problemen.
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Figuur 21: Het verloop van de K-waarde en het toerental als functie van de tijd.

3.13 Zwarte rook

Zwarte rook wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief te rijk mengsel.
Een absoluut rijk mengsel kan ontstaat tijdens vollast. Er wordt dan te veel
brandstof ingespoten. In geval van slechte injectie-timing, defecte verstuivers,
problemen met de brandstofpomp of luchtwerveling komen de brandstofdrup-
pels onvoldoende in aanraking met lucht. Er ontstaat dan een relatief te rijk
mengsel.

3.14 Witte rook

Witte rook bij Dieselmotoren wordt veroorzaakt door het niet (volledig) ver-
branden van de brandstof. Witte rook treedt voornamelijk op na de koude start
bij motoren met grote vermogens. De verdampte maar onverbrande brandstof
kleurt het uitlaatgas wit. Dit verschijnsel kan dan onder deze omstandigheden
min of meer normaal genoemd worden. Defecten kunnen ook een overmaat aan
witte rook produceren. De oorzaak is gelijk: nl. geen of onvolledige verbrand-
ing. Mogelijke oorzaken voor deze vorm van onvolledige verbranding zijn:

• slechte gloeibougies;
• te lage compressie (vele oorzaken mogelijk!);
• defecte injectoren;
• inspuitmoment te laat;
• defecte hogedrukpomp.

3.15 Blauwe rook

De oorzaak van een overmaat aan blauwe rook wordt veroorzaakt door de ver-
branding van de smeerolie. Slecht afdichtende zuigers, te grote speling in de
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klepgeleiders en dergelijke zijn mogelijke oorzaken.

4 Vragen en opgaven

1. Waarom is het belangrijk dat de verbrandingstemperatuur van Diesel-
brandstof lager is dan van benzine?

2. Hoe vindt de regeling van het motorvermogen plaats bij een Dieselmotor?
3. Waarom zal een Dieselmotor toch nooit een λ = 1 mengverhouding

hebben?
4. Hoe wordt het hogere rendement van een Dieselmotor verklaard?
5. Verklaar het verschil tussen het inspuitmoment en het leveringsbegin.
6. Wat verstaat men onder inspuitvertraging (delay time)?
7. Waar hangt het optimale inspuitbegin van de motor o.a vanaf?
8. Waarom dienen we bij Dieselmotoren rekening te houden met de samen-

drukbaarheid van de brandstof?
9. Wat verstaat men onder de effectieve pompslag?
10. Hoe wordt Dieselklop veroorzaakt?
11. Met welke schadelijke stoffen houden we bij Dieselmotoren rekening?
12. Om welke stoffen gaat het bij de Euronormen?
13. In welke eenheid worden de hoeveelheid schadelijke stoffen uitgedrukt

in de EURO-normen voor personenauto’s?
14. In welke eenheid worden de hoeveelheid schadelijke stoffen uitgedrukt

in de EURO-normen voor bedrijfsauto’s?
15. Wat is het verschil tussen Euro 4 en Euro 5 voor de bedrijfswagens?
16. Waarom kan er geen 3-weg katalysator zoals bij de benzinemotoren wor-

den toegepast bij Dieselmotoren?
17. Welke twee stoffen pakt een oxikat aan?
18. Waarom treft men bij een roetfiter ook een druksensor aan?
19. Op welke wijze kan regeneratie van een roetfilter plaatsvinden?
20. Waarom treft men ook wel een breedband-lambdasensor aan?
21. Welke methoden worden toegepast om de NOx te verminderen? Noem er

drie.
22. Wanneer treft men wel een NOx-sensor aan?
23. Welke twee additieve systemen worden hier onderscheiden?
24. Wat is de functie van de extra injector toegepast op het D-kat systeem van

Toyota?
25. Waar hangt de hoeveelheid uitgestoten roet -bij een goed werkende

motor- in hoofdzaak vanaf?
26. Op welk meetprincipe berust de roetmeting?
27. Met hoeveel procent verduistering komt een K-waarde van 3 m−1

overeen?
28. Omschrijf beknopt de roetmeting.
29. Wat is het verschil tussen de K-waarde en de vertroebelingsgraad?
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30. Hoeveel bedraagt de maximale K-waarde voor een turbo Dieselmotor?
31. Geef globaal het K-verloop weer tijdens de roetmeting bij een correct

werkende motor.
32. Vul met behulp van de grafiek van fig. 22 de volgende meetwaarden in.

(a) K-waarde bij stationair toerental ...................
(b) stationair toerental .......................................
(c) maximum K-waarde ......................................
(d) K-waarde bij nmax. afgeregeld ......................
(e) nmax afgeregeld ..........................................

Figuur 22

33. Geef beknopt maar duidelijk aan hoe zwarte, witte en blauwe rook
ontstaat.

34. Bij zwarte rook wordt een absoluut en relatief te rijk mengsel onderschei-
den. Wat is het verschil?

35. Aan welk defect denk u wanneer zwarte rook alleen ontstaat bij het
volledig intrappen van het gaspedaal?

36. Hoe beoordeelt u witte rook tijdens het starten?
37. Een te lage compressieverhouding (door wat voor een reden dan ook)

kan witte rook veroorzaken. Geef hiervoor een verklaring.
38. Zouden er defecten te bedenken zijn die alle drie de kleuren uitlaatgas

zouden produceren?
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