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DE CONTEXT Vervuiling langs snelwegen

DE BASIS Stikstofdioxide: mens en milieu

DE DIEPTE Op weg naar schonere auto's

A U T E U R :  A S T R I D  V A N  D E  G R A A F

E
ind 2004 werd Nederland opgeschikt door het beeld

van donkerrode wolken van stikstofdioxide (NO2) af-

komstig van de milieusateliet Sciamachy. Hoge bevol-

kingsdichtheid, grote economische bedrijvigheid en steeds

meer auto’s, die steeds meer kilometers rijden, dat zijn 

ideale omstandigheden voor de productie van grote hoeveel-

heden stikstofdioxide. Toch hebben emissiereducerende

maatregelen het laatste decennium al veel verbetering

gebracht. Maar langs drukke wegen wordt de toegestane

norm voor stikstofdioxide regelmatig overschreden. Zo’n

300.000 mensen die er in de buurt wonen en werken, 

worden blootgesteld aan te hoge doses stikstofdioxide en 

dat heeft consequenties voor de gezondheid. Daarom

scherpt Europa de normen voortdurend aan. Een streng

beleid alleen is niet genoeg. Ook de technologie kan een

handje helpen om de emissies te verminderen.

Onderzoekers en technologen krijgen het voor elkaar om de

auto steeds een stukje schoner te krijgen. 

In deze Chemische Feitelijkheid:
• De Context: Wat is stikstofdioxide en waar komt het van-

daan? Hoe wordt het gemeten? Wat is de rol van het auto-

verkeer? Wat zijn de Europese normen?

• De Basis: Waarom is stikstofdioxide eigenlijk ongezond

en hoe komt dat? Wat zijn de effecten op mensen, dieren

en planten?  

• De Diepte: Hoe werkt de driewegkatalysator en waarom is

het zo moeilijk een soortgelijke katalysator voor diesel-

motoren te ontwikkelen? |
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O
p een mooie, blauwe wereldkaart

steken enkele gebieden fel rood

af door de hoge concentraties

stikstofdioxide (NO2). Goed zichtbaar zijn

Nederland met uitlopers naar Vlaan-

deren, het Ruhrgebied en Groot

Brittannië. Ook de Povlakte, de oostkust

van de Verenigde Staten en delen van het

zich razendsnel ontwikkelende China

zijn duidelijk herkenbaar in het rood. Wat

deze gebieden gemeen hebben is een

hoge bevolkingsdichtheid, veel industrie

en intensief verkeer. 

Van nature komt stikstofdioxide namelijk

slechts in zeer geringe concentraties voor.

Het komt vrij bij bliksemontladingen,

vulkaanerupties en bacteriële omzettin-

gen in de bodem. Door deze natuurlijke

processen schommelt het NO2-niveau in

de leefomgeving zo tussen de 2-10 µg/m
3
.

Het merendeel van de NO2 in de lucht is

het resultaat van menselijke activiteiten

waarbij verbranding van fossiele brand-

stoffen de belangrijkste bron is. Gemo-

toriseerd transport, over wegen en water

of door de lucht, elektriciteitscentrales,

energieopwekking en procesindustrie

produceren in Nederland ruim 400 kton

stikstofdioxide per jaar, waarvan ruim de

helft voor rekening komt van het autover-

keer. Een deel hiervan waait over naar het

buitenland.

Aan de andere kant krijgen we emissies

toegeschoven van omringende buurlan-

den. Door al die activiteiten bedraagt de

gemiddelde achtergrondconcentratie in

Nederland ongeveer 20-25 µg/m
3
. In ste-

den komt daar zo’n 15-20 µg/m
3

bij, en

langs heel drukke verkeerswegen komen

daar nog eens uitschieters van enkele

tientallen microgrammen bovenop. 

Langzaam dalen deze waarden.

Metingen van de luchtkwaliteit aan de

grond, uitgevoerd door het Landelijk

Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het

RIVM, laten zien dat in Nederland de

NO2-concentraties de afgelopen tien jaar

met circa twee procent per jaar zijn

gedaald. Door maatregelen in het verkeer,

de industrie en bij energieopwekking vol-

doen we gemiddeld over het jaar aan de

Europese norm van 40 µg/m
3
. Alleen in

de Randstad op een aantal plaatsen langs

drukke snelwegen wordt deze norm nog

overschreden. Dit komt vooral omdat

daar steeds meer auto’s, steeds meer kilo-

meters rijden. Om de stikstofdioxide-

emissie toch enigszins in de hand te hou-

den, wordt op enkele zeer drukke trajec-

ten de snelheidslimiet verlaagd naar

tachtig km/uur.

AUTO-UITLAATGASSEN

Stikstofdioxide behoort tot de groep

van stikstofoxiden die wordt aange-

duid met NOx. Het zijn tamelijk reactieve

gassen die stikstof (N) en zuurstof (O)

bevatten en gemakkelijk reageren met

andere stoffen. Veel stikstofoxiden zijn

kleurloos en reukloos. Het bruinrode stik-

stofdioxide met zijn irriterende geur

vormt een uitzondering. De vorming van

stikstofdioxide bij verbranding van hout,

olie, kolen of biomassa is onvermijdelijk,

omdat lucht wordt gebruikt als zuurstof-

leverancier. Lucht bevat grofweg maar

twintig procent zuurstofgas (O2) en liefst

tachtig procent stikstofgas (N2). Bij hoge

verbrandingstemperaturen (circa 1500 °C)

worden uit lucht stikstof- en zuurstofradi-

calen gevormd die bij afkoeling combine-

ren tot stikstofoxiden (NOx). Er ontstaat

vooral stikstofmonoxide (NO), maar dat

reageert in aanwezigheid van zuurstof

gemakkelijk verder tot stikstofdioxide

(2NO + O2 → 2 NO2). Stikstofoxiden zijn

schadelijk voor mens en milieu, omdat ze

bijdragen aan de vorming van ozon en

smog en omdat ze kunnen leiden tot ver-

zuring van bodem en water. 

Het verkeer levert, zoals gezegd, de

belangrijkste bijdrage aan de productie

van stikstofoxiden. Eveneens draagt het

verkeer bij aan de uitstoot van andere ver-

vuilende stoffen zoals koolwaterstoffen

(RH) en koolstofmonoxide (CO). Omdat

de verbrandingsprincipes in diesel- en

benzinemotoren niet hetzelfde zijn, ver-

schilt ook de samenstelling van de uitlaat-

gassen. In de benzinemotor wordt een

lucht/benzinemengsel samengeperst en

op het juiste moment door een vonk (van

de bougie) ontstoken, terwijl in de diesel-
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Eind 2004 kwamen de eerste beelden van de Europese milieusatelliet Sciamachy beschikbaar.
Ze maken de vervuiling door stikstofdioxide zichtbaar. De hoge concentraties in dichtbevolkte

gebieden, met veel verkeer en industrie, zijn goed herkenbaar. Zo ook Nederland. Toch gaat
het sinds lange tijd beter met de luchtkwaliteit in ons land. 

DE CONTEXT

verkeerKnelpunt is het

AFNAME NO2-EMISSIE

Sinds 1990 daalt de stikstfdioxide-emissie 
ongeveer twee procent per jaar.
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motor de druk zo hoog wordt opgevoerd

dat de temperatuur voldoende stijgt om

de diesel tot ontbranding te brengen. Er

wordt daarbij meer lucht gebruikt. Die-

seluitlaatgassen bevatten minder NOx,

CO en RH. Toch zijn benzine-auto’s scho-

ner vanwege de op grote schaal toege-

paste autokatalysatoren. 

In zo’n katalysator vinden drie proces-

sen plaats: koolstofmonoxide oxideert tot

koolstofdioxide, koolwaterstoffen tot kool-

stofdioxide en water, terwijl stikstofoxiden

reduceren tot stikstof. Voor dieselmoto-

ren is de driewegkatalysator niet geschikt.

Er worden pogingen ondernomen om de

uitstoot van stikstofdioxiden en roet te

verminderen door het motorontwerp te

optimaliseren. De uitstoot van zwavel-

dioxide (SO2) in het verkeer is sterk 

verminderd omdat zwavel zoveel moge-

lijk vooraf uit de brandstof wordt verwij-

derd. Dan zijn er nog de roetdeeltjes die

zowel in benzine- als in dieselmotoren

worden gevormd, maar de roetuitstoot

van diesels, zeker bij oudere typen, is

aanzienlijk hoger. 

EUROPESE REGELGEVING

Omdat luchtvervuiling zich over grote

afstand kan verplaatsen, zijn maatre-

gelen om de emissie te verminderen

alleen zinvol als ze op Europees niveau

worden uitgevoerd. Er komt dan ook

steeds meer wetgeving uit Brussel. Voor

stikstofdioxide geldt vanaf 2010 voor alle

Europese landen dat gemiddeld over een

jaar de concentratie niet hoger mag zijn

dan 40 µg/m
3
. Dat heeft de Europese

Commissie vastgesteld in de Europese

kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (96/62/EG).

Er is ook een maximum vastgesteld voor

kortdurende emissie: de stikstofdioxide-

concentratie mag per jaar niet vaker dan

achttien keer een uurgemiddelde hebben

dat hoger is dan 200 µg/m
3
. Een EU-

land moet vooraf melden als het niet aan

de gestelde norm kan voldoen, waarbij

moet worden aangetoond dat voldoende

inspanning is geleverd. Als de EU-com-

missie de onderbouwing onvoldoende

vindt, wordt het voorgelegd aan het

Europese Hof van Justitie en die oordeelt

in hoeverre een land in gebreke is geble-

ven. Het Hof kan het laten bij een waar-

schuwing, maar ook een boete opleggen.

Berekeningen hebben aangetoond dat

Nederland op een aantal plaatsen, langs

de snelwegen in de grote steden, in 2010

de stikstofdioxidenorm niet zal halen. In

februari 2005 heeft de minister van VROM

dit gemeld bij de EU-commissie.

Behalve eisen voor jaargemiddelde en

grenswaarden is er ook de Europese richt-

lijn Nationale Emissieplafonds (NEC-

2001), die Nederland verplicht om de

emissie van stikstofoxiden te reduceren

tot 260 kton in 2010. Voor de industrie

betekent dit een maximale emissie van

55 kton NOx. Ook hiervoor is de ver-

wachting dat we het emissieplafond in

2010 niet gaan halen. In 1990 bedroeg

de emissie 598 kton, in 2000 436 kton, en

twee jaar later in 2002 nog altijd 415 kton.

Daarom heeft de minister van VROM

aangedrongen op een versnelde invoer

van de NOx-handel. Voor koolstofdioxide

is zo’n emissiehandelssysteem inmid-

dels in werking getreden en voor stiksto-

foxiden zal dat medio 2005 gebeuren.

Met het handelssysteem kunnen bedrij-

ven die meer uitstoten zelf afwegen hoe

ze op een voordelige manier tot reductie

willen komen: of door maatregelen te

treffen in eigen bedrijf, of door emissie-

rechten te kopen van een bedrijf dat

onder de norm blijft. |

DE CONTEXT

Satellietbeelden van stikstofdioxide (rood) op een zondag (links) en op een doordeweekse dag.

GRONDSTATION OF SATELLIET

De waarnemingen door de satelliet
geven globaal hetzelfde beeld als de

metingen aan de grond door het Landelijk
Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en
soortgelijke meetnetten in omringende lan-
den. Totaal zijn in Nederland veertig grond-
stations uitgerust om stikstofdioxidemetin-
gen te doen. Ze staan langs de weg, in het
park, of buiten de stad voor grootschalige
achtergrondmetingen. De analyse gebeurt
geheel automatisch en de detectie berust
op chemiluminescentie. De metingen van
deze grondstations zijn een directe maat
voor de kwaliteit van de lucht op leefniveau. 

Met een satelliet wordt een zogenaamde
kolommeting uitgevoerd van de totale hoe-
veelheid stikstofdioxide in de troposfeer
(0-10 km) en de stratosfeer (10-50 km). De
hoeveelheid stikstofdioxide in deze boven-
laag is vrij constant en door die af te trekken
van de totaal gemeten hoeveelheid ontstaat
een beeld van de stikstofdioxideconcen-
tratie in de troposfeer. De meerwaarde van
satellietmetingen is natuurlijk dat ze een
mondiaal beeld geven van luchtvervuiling,
ook van landen waar geen grondmeetnet
aanwezig is en boven zee. Daarnaast kun-
nen door deze metingen op grote hoogte
verplaatsing en verspreiding van vervuiling
in kaart worden gebracht.

OMI (Ozone Monitoring Instrument) is
een nieuw instrument aan boord van de kli-
maat- en milieusatelliet EOS-AURA , die in
juli 2004 in een baan om de aarde is
gebracht. Hoewel de naam anders doet ver-
moeden brengt OMI de volledige atmosfeer
in kaart. Bij elke omloop rond de aarde (100
minuten) brengt OMI een strook met een
breedte van 2600 kilometer in beeld.
Binnen een dag is de gehele aardatmosfeer
gescand. Met een resolutie van 20 km kun-
nen voor het eerst gedetailleerde kaarten
worden gemaakt van stikstofdioxideconcen-
traties in een land als Nederland. |
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H
et drukke autoverkeer is de

belangrijkste producent van stik-

stofdioxide. Het is dan ook niet

vreemd dat gezondheidswetenschappers

hebben gevonden dat het wonen langs

een drukke weg de kans op longproble-

men of luchtwegklachten verhoogt. Niet

stikstofdioxide zelf maar ozon is hierbij

de grootste boosdoener. Ozon is de be-

langrijkste component van smog. Het

wordt onder invloed van zonlicht ge-

vormd door reactie van stikstofoxiden

met koolwaterstoffen. Twee stoffen die

volop aanwezig zijn in uitlaatgassen.

Omdat voor de omzetting tot ozon zon-

licht is vereist, wordt smog ook wel foto-

chemische luchtverontreiniging genoemd. 

Het woord smog is een samentrekking

van de Engelse woorden smoke (rook) en

fog (mist), en werd gebruikt om de grau-

we waas van gassen, die Londen in de

jaren vijftig van de vorige eeuw vaak teis-

terde, een naam te geven. Het was in die

periode dat men voor het eerst de relatie

legde tussen auto-uitlaatgassen en foto-

chemische luchtverontreiniging. Onder-

zoekers ontdekten dat zonlicht chemi-

sche reacties in de lucht veroorzaakt die

verantwoordelijk zijn voor de vorming

van ozondeeltjes. In de zomer zijn de

omstandigheden het gunstigst. Bij veel

zonlicht, hoge temperatuur en weinig

wind kunnen de ozonconcentraties, vooral

aan het eind van de middag, oplopen tot

boven de toegestane norm van 120 µg/m
3
.

Zo’n typische zomersmog verspreidt zich

als een geelbruine mist boven de stad. We

kennen ook wintersmog. Die ontstaat bij

vochtig en windstil weer in de winter, als

rookdeeltjes en zwaveldioxide laag blijven

hangen en een mist van fijne zwavel-

zuurdruppeltjes wordt gevormd. Geluk-

kig is in Europa de uitstoot van zwaveldi-

oxide en rookdeeltjes de laatste jaren

sterk afgenomen waardoor wintersmog

vrij zeldzaam is.

DUBBELROL VAN OZON

Waarom maken we ons zo druk over

ozonvorming als er nog steeds

sprake is van een gat in de ozonlaag? Dat

gat kan toch mooi worden gedicht met de

nieuwe ozon. Helaas gaat deze vlieger

niet op. Het gaat namelijk over ozon op

twee verschillende niveaus in de atmo-

sfeer: ozon in de hoge stratosfeer (10-50 km)

en ozon in de lager gelegen troposfeer

(0-10 km). De stof op zich is wel hetzelf-

de maar er vindt nauwelijks uitwisseling

tussen de lagen plaats. De stratosfeer

bevat de meeste ozon; ongeveer negentig

procent van de totale hoeveelheid. Deze

laag beschermt het leven op aarde tegen

de sterke ultraviolette straling van de zon.

Allerlei verbrandingsprocessen in de leef-

omgeving leiden tot luchtverontreiniging

in de troposfeer waardoor ozon ontstaat.

Deze ozon neemt sinds het begin van het

industriële tijdperk langzaam toe en in

de troposfeer ontbreekt de beschermen-

de werking. Daar werkt het juist als giftig

gas met schadelijke effecten op gezond-

heid en milieu. 

Ozon in de troposfeer ontstaat door

inwerking van zonlicht op stikstofoxiden

(NOx) en koolwaterstoffen (RH). Dit

gebeurt via een ingewikkelde reeks van

atmosferische reacties waarbij NOx als

een soort katalysator werkt (zie 'smog-

machine'). Vooral in dichtbevolkte gebie-

den met grote economische bedrijvig-

heid is de uitstoot van ozonvormers

hoog. In Nederland komt zomersmog

het meest voor in de Randstad, maar ook

gebieden die grenzen aan het

Ruhrgebied of industriegebieden in

België, hebben er last van. In de nacht

verdwijnt ozon voor een belangrijk deel

uit de lucht om gedurende de dag weer

opnieuw te worden gevormd. Voor dit

dag-nacht ritme zijn ook de stikstofoxi-

den verantwoordelijk. Ozonvorming

overdag gebeurt door fotolyse ofwel ont-

leding van stikstofdioxide en zuurstof

onder invloed van zonlicht. Hierbij ont-

staat stikstofmonoxide en ozon. ’s Nachts

in het donker zien we het omgekeerde

4

Stikstofdioxide zelf richt niet zo veel schade aan, maar wel de reactieproducten zoals 
ozon, dat onder invloed van zonlicht ontstaat, en salpeterzuur dat na binding met water 

wordt gevormd. Door allerlei atmosferische reacties veroorzaakt stikstofdioxide 
smogvorming en verzuring. Echt gezond is dat niet. 

DE BASIS

Ongezondvoor mens en milieu

BLOOTSTELLING STIKSTOFDIOXIDE 

Bij sommige beroepen bestaat de kans
op blootstelling aan hoge concentraties

stikstofdioxide zoals bij acetyleenlassen.
Voor blootstelling aan stikstofdioxide op de
werkplek zijn in 2004 nieuwe wettelijke
grenswaarden voorgesteld. Dit geldt bij-
voorbeeld voor mensen die werken in de
chemische industrie (bleek- en oxidatiemid-
del), springstoffenindustrie, salpeterzuur-
productie, elektrisch en gaslassen, en die
blootstaan aan uitlaatgassen van dieselmo-
toren. 
De huidige MAC-waarde van 4 mg/m3,
gemiddeld over een achturige werkdag, wil
de overheid op advies van de Gezond-
heidsraad met een factor tien verlagen naar
0,4 mg/m3. Voor kortdurende blootstelling
(15 min.) stelt de Gezondheidsraad een
grenswaarde voor van 1 mg/m3. Dit advies
ondergaat eerst nog een haalbaar-
heidstoets. |

O P  H E T  W E R K
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gebeuren. Er verdwijnt ozon door reactie

met stikstofmonoxide waarbij weer stik-

stofdioxide en zuurstof ontstaan (zie

'smogmachine').

LONGEN EN LUCHTWEGEN

Omdat we NO2 en O3 inademen zijn

de longen en luchtwegen het belang-

rijkste doelwit. Hoe ernstig de effecten op

het ademhalingssysteem zijn, hangt af

van de hoeveelheid en de soort stof (NO2

of O3), hoe lang de blootstelling duurt 

en hoe actief iemand is, ofwel hoe inten-

sief en diep de ademhaling is. Acute

effecten door kortdurende blootstelling

aan hoge concentraties zijn bijvoorbeeld

hoesten, keelirritatie, pijn in de borst bij

diep ademhalen, duizeligheid en be-

nauwdheid. Vooral voor mensen met

astma of andere luchtwegaandoeningen

is smog gevaarlijk. Maar ook kleine kin-

deren, sporters en mensen die zwaar

lichamelijk werk doen, lopen een ver-

hoogd risico. Vergelijkbaar met waar-

schuwing voor hooikoorts en zonne-

kracht is op teletekstpagina 711 een smog-

waarschuwing te vinden.

Uit dieronderzoek is

gebleken dat bij langdurige

blootstelling aan lage con-

centraties chronische effec-

ten optreden. Die worden

veroorzaakt doordat ozon

de trilharen in de luchtwe-

gen aantast, waardoor geïn-

haleerde lucht niet goed

wordt gefilterd en allerlei

deeltjes en micro-organis-

men in de longen terecht-

komen. Ook de afweer is minder effectief

zodat de kans op luchtweginfecties sterk

toeneemt en daardoor raken cellen en

weefsel in de luchtwegen beschadigd. Het

is nog niet bewezen, maar er bestaan

sterke aanwijzingen dat bij langdurige

blootstelling aan ozon en stikstofdioxide

niet alleen trilharen verdwijnen, maar

ook de epitheelcellen. Hierdoor ontstaat

zeer ernstige weefselschade die uiteinde-

lijk kan leiden tot longfibrose (bindweef-

selvorming) en longemfyseem (bescha-

digde longblaasjes), waardoor de longen

niet meer goed kunnen functioneren. 

De toxische werking van stikstofdioxi-

den en ozon lijken sterk erg op elkaar.

Stikstofdioxide is alleen een iets minder

sterk oxiderende stof. Beide verbindingen

reageren met onverzadigde vetzuren in

de celmembraan en thiol (SH)-groepen in

aminozuren en eiwitten. Bij deze oxida-

tiereacties ontstaan veel radicalen en

peroxiden. Omdat vrije radicalenvangers

zoals de anti-oxidanten vitamine E en C

bescherming lijken te bieden, is het aan-

nemelijk dat de radicalen nauw betrok-

ken zijn bij de giftige werking. 

De beide oxiderende stoffen zijn niet

alleen schadelijk voor mensen en dieren,

ook planten zijn relatief gevoelig.

Kenmerkend zijn vergeling van de blade-

ren (bladchlorose), vermindering van de

fotosynthese en, als het gaat om land-

bouwgewassen, lagere opbrengsten. De

gevoeligheid verschilt per plantensoort.

Zo kunnen bijvoorbeeld peulvruchten,

aardappelen en granen niet goed tegen

ozon terwijl groenten als spinazie, andij-

vie en tomaten erg gevoelig zijn voor stik-

stofdioxide. 

ZURE REACTIE

Behalve aan smogvorming dragen stik-

stofoxiden bij aan verzuring. Het zijn

zuurvormers die door reactie met water

overgaan in salpeterzuur (HNO3). Bij

regen, mist of sneeuw komen zuren en

zuurvormende stoffen op leefniveau

terecht (natte depositie). Bij droge deposi-

tie komen ze als kleine zwevende stof-

deeltjes of druppeltjes (ofwel aërosolen)

in oppervlaktewater of vochtige gronden

terecht, waar vervolgens zuren worden

gevormd. Bij verzuring komen protonen

(H
+
-ionen) vrij. Het effect van verzurende

stoffen op het milieu hangt af van het

aantal H
+
-ionen dat vrijkomt. Hoe meer

H
+
, hoe lager de zuurgraad (pH) en hoe

sterker de verzuring. In Nederland heeft

de regen een tamelijk lage pH door hoge

uitstoot aan verzurende stoffen, zodat het

grond- en oppervlaktewater en ook bo-

dem verzuren. Niet alle planten en dieren

kunnen hier tegen. De grond verarmt

omdat de noodzakelijke voedingsstoffen

zoals kalium-, calcium- en magnesium-

zouten uitspoelen door reactie met zuren.

Bij nog verdere daling van de pH gaat alu-

minium in oplossing en vergiftigt som-

mige planten- en bomensoorten. Niet

alleen de mens en natuur lijden onder

zure regen, ook monumenten en bouw-

werken omdat gebruikte materialen snel-

ler verouderen. Zo zullen metalen als ijzer

en koper roesten, natuursteen als kalk-

steen, kalkzandsteen en marmer brozer

worden en kunststofmaterialen zwakker. |

DE BASIS

S M O G M A C H I N E

Smogwaarschuwing op teletekst
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V
rijwel alle personenauto’s zijn

tegenwoordig uitgerust met de

zogeheten geregelde driewegkataly-

sator. Hierin vinden tegelijkertijd drie

processen plaats om de ongewenste stof-

fen te verwijderen. Koolstofmonoxide (CO),

stikstofoxiden (NOx) en vluchtige koolwa-

terstoffen (RH) worden omgezet in water,

koolstofdioxide en stikstof. Dit is moge-

lijk door een zeer nauwgezette regeling van

het verbrandingsmengsel in de motor.

De driewegkatalysator bestaat uit een

keramisch dragermateriaal bedekt met

een mix aan edelmetalen, doorgaans pla-

tina, rhodium en palladium. De katalyti-

sche werking berust op het verlagen van

de activeringsenergie van de omzettings-

reacties. De uitlaatgasmoleculen binden

tijdelijk aan de edelmetalen en kunnen

doordat ze dicht bij elkaar zitten makke-

lijker reageren. Rhodium katalyseert de

reductie van stikstofoxiden met koolstof-

monoxide tot koolstofdioxide en stikstof-

gas (2NO + CO → N2 + CO2). Platina

katalyseert de oxidatie van het resterende

koolstofmonoxide naar koolstofdioxide

(2CO + O2 → 2CO2) en van koolwater-

stoffen naar CO2 en H2O. De nieuwere

katalysatoren bevatten ook het element

cerium dat als zuurstofbuffer dient.

Cerium slaat zuurstof op als het in over-

maat aanwezig is en geeft het af bij een

tekort. 

BESTE VERHOUDING

De hoeveelheid zuurstof in het uitlaat-

gas is van cruciaal belang voor een

effectieve katalyse. De hoeveelheid zuur-

stof wordt, evenals trouwens de hoeveel-

heid koolwaterstof, koolstofmonoxide en

stikstofdioxide, bepaald door de verhou-

ding lucht/brandstof dat aan de motor

wordt toegevoerd. Het uitlaatgas van een

benzinemotor is in principe zuurstofarm

omdat de toevoer van brandstof en lucht

naar de motor zeer precies is afgeregeld.

De lucht-brandstofverhouding voor een

volledige (stoichiometrische) verbranding

bedraagt ongeveer 14,6. Dat betekent 14,6

volumedelen lucht op 1 deel brandstof.

De relatieve lucht-brandstofverhouding

(λ, lambda) van dit mengsel is per defini-

tie gelijk aan één. Is lambda  kleiner dan

één (een benzinerijk mengsel) dan bevat

het uitlaatgas relatief veel CO en RH en

weinig NOx en zuurstof. Als lambda gro-

ter is dan één, bevat het uitlaatgas relatief

veel zuurstof en stikstofoxiden, en weinig

koolstofmonoxide en koolwaterstoffen. 

Efficiënte katalytische zuivering van het

uitlaatgas voor alle drie de componenten

is alleen mogelijk binnen een zeer nauw

gebied rondom lambda (0,95 < λ < 1,05).

Er is dan voldoende koolmonoxide om

met de stikstofoxiden te reageren. Deze

nauw begrenzing van de lucht-brandstof-

verhouding is niet haalbaar zonder elek-

tronische aansturing. Bij het optrekken

neemt lambda immers sterkt af en bij

remmen wordt de waarde snel veel groter.

Daarom wordt de afstelling elektronisch

geregeld met behulp van zogenaamde

lambdasondes, een zuurstofsensor die

vlak achter de uitlaat van de motor zit. De

sensor meet het zuurstofgehalte in het

uitlaatgas en stuurt dit gegeven naar een

processor. Deze processor berekent even-

tueel aangevuld met andere gegevens wat

de optimale lucht-brandstofverhouding is

voor de auto onder de gegeven rijcondi-

ties en regelt het brandstofinjectiesys-

teem bij. 

Met dit motormanagementsysteem en

brandstofinjectie is de emissie van vervui-

lende stoffen verder verminderd. Ook het

6

De uitstoot van stikstofoxiden in het autoverkeer is door het gebruik van de katalysator bij
benzinemotoren liefst met negentig procent gedaald. In 2005 treedt de nieuwe emissienorm

Euro-4 in werking, waardoor ook dieselauto’s de nabehandeling van uitlaatgas door een 
katalysator niet meer kunnen ontlopen. Er lijkt een haalbare technologie in zicht. 

DE DIEPTE

Op weg naar eenschonere auto
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optimaliseren van het motorontwerp

heeft bijgedragen aan afname van NOx-

vorming. Bij vermijding van lokale tem-

peratuurpieken in de motor worden veel

minder stikstofoxiden geproduceerd. 

SCHONE DIESEL

Door optimalisatie van het verbran-

dingsproces hebben de dieselmotor-

ontwerpers zowel de NOx- als de roetpro-

ductie aardig kunnen verminderen. Het

gaat om verbeteringen zoals het inspuiten

van kleine druppeltjes, en het verlagen

van het zuurstofgehalte of de inlaattem-

peratuur. Toch zal zonder nabehande-

lingstechnieken de motor niet aan de 

wettelijke eisen kunnen voldoen. Jammer

genoeg is de driewegkatalysator niet

geschikt voor een dieselmotor omdat rela-

tief veel lucht nodig is voor de ontbran-

ding van diesel. Bij een bezinemotor

wordt minder lucht gebruikt en wordt de

brandstof ontstoken door een vonk. Door

het toegepaste ontbrandingsprincipe

bevat uitlaatgas van een diesel relatief

veel zuurstof en nauwelijks reducerende

stoffen (CO en CH) om NOx om te zetten

in stikstof. Twintig jaar lang is er onder-

zoek gedaan naar mogelijke oplossingen

om ook uitlaatgas van dieselmotoren

katalytisch te zuiveren. Zo zijn pogingen

ondernomen om NOx te splitsen in N2 en

O2, of NOx met behulp van koolwater-

stoffen te reduceren tot N2. Het is echter

niet gelukt.

Op dit moment staat de auto-industrie

op het punt over te stappen op een sys-

teem dat dertig jaar geleden al door de TU

Delft voor de tuinbouw is uitgedacht en

in dieselmotoren in energiecentrales of

op schepen al lang wordt gebruikt: selec-

tieve katalytisch reductie (SCR) met

ammoniak. Ammoniak (NH3) wordt aan-

geleverd in de vorm van een ureumoplos-

sing (NH2CONH2; 30%g/g). Voor de ver-

branding van duizend liter diesel is een

tank van vijftig liter ureumoplossing vol-

doende. 

De omzetting tot stik-

stofgas met ammoniak

verloopt het snelst als de

beide stikstofoxiden, NO

en NO2, in de verhouding

1:1 voorkomen in het uit-

laatgas. Doordat het totale

NOx-pakket in het uitlaat-

gas voor 85 tot 90 pro-

cent uit NO bestaat, heeft

deze ureumkatalysator veel

weg van een drietrapsra-

ket. Eerst wordt NO

gedeeltelijk geoxideerd tot NO2 over een

platinakatalysator zodat de verbindingen

samen in de juiste verhouding de kataly-

sator binnengaan. Deze tweede katalysator

is gemaakt van vanadium, titanium en wol-

fraam. De boordelektronica voorspelt de

uitstoot van stikstofoxiden en zorgt voor

de juiste dosis ureum. De overall reactie:

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O.

Hiermee is op termijn een reductie van

meer dan negentig procent mogelijk.

Voor Euro-4 is een reductie van zeventig

tot tachtig procent noodzakelijk. Om

mogelijke spoortjes NH3 weg te vangen,

volgt tot slot nog een platinakatalysator

waardoor NH3 oxideert tot N2 en gedeel-

telijk tot NOx. 

De vrachtwagenproducenten, waaron-

der DAF, gaan over op deze manier van

NOx-verwijdering om in 2005 de Euro-4

norm te halen. De investering in het kata-

lysatorsysteem is overigens snel terugver-

diend. Door een andere afstelling van de

verbrandingsmotor blijkt dat er drie tot

vijf procent minder brandstof nodig is.

Alleen het ureumdistributiesysteem moet

verder ontwikkeld worden.  

VOLDOEN AAN EURO-NORM

Voor de toegestane emissie van uitlaat-

gassen worden Euro-normen opge-

steld die gelden voor nieuwe personen-

auto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en bus-

sen. De huidige norm, de Euro-3 geldt

sinds 2000. Voor personenauto’s en

bestelauto’s is vanaf 2006 de strengere

Euro-4-norm van kracht en dat betekent

halvering van de uitstoot van luchtveront-

reinigende stoffen. Vrijwel alle benzine-

auto’s voldoen nu al aan de Euro-4-norm.

Momenteel wordt in de Europese Unie

onderhandeld over een Euro-5-norm die

in 2010 ingaat. Verwacht wordt dat deze

zo streng wordt dat het nog nauwelijks

verschil zal maken of een nieuwe auto op

benzine, diesel, lpg of aardgas rijdt. 

Omdat een katalysator pas goed werkt

bij ongeveer 250 °C probeert de industrie

nieuwe modellen te ontwerpen waarbij de

katalysator dichter bij de motor is

geplaatst (closed couple), of een systeem te

te maken waarin, net als bij de dieselmo-

tor, opwarming wordt versneld door de

katalysator voor te gloeien (light-off). De

volgende stap om aan de normen te blij-

ven voldoen is waarschijnlijk de hybride-

motor: een combinatie van de verbran-

dingsmotor en een elektromotor. Deze is

er voornamelijk opgericht om de hoeveel-

heid koolstofdioxide te verminderen. Het

allerschoonst is een auto die is uitgerust

met een brandstofcel. Deze vormt ten-

slotte alleen maar water, maar grootscha-

lige toepassing zal vanwege de kosten

nog wel even op zich laten wachten.       |

DE DIEPTE

De trade-off curve laat de koppeling tus-
sen roet en NOx zien. Een lage roet-

emissie is gekoppeld aan een hoge NOx
emissie en omgekeerd. De onderbroken lijn
laat zien dat door optimalisatie van het ver-
brandingsproces de motorontwerpers in
staat zijn de gehele trade-off curve naar
beneden te drukken. EGR betekent dat het
uitlaatgas, dat minder zuurstof bevat, wordt
teruggevoerd naar de motor waardoor de
verbrandingstemperatuur minder hoog
wordt en er minder NOx ontstaat. De curve
verschuift nog verder in de gewenste rich-
ting door: (1) combinatie van EGR met ver-
traagde injectie waarbij het gevormde NOx
gedeeltelijk wordt gereduceerd naar stikstof
of (2) gekoelde EGR, waarbij de inlaattem-
peratuur nog verder wordt verlaagd, in com-
binatie met hoge druk inspuiting waarbij
minder roet ontstaat omdat de oliedruppels
in de verbrandingskamer kleiner zijn. Het is
natuurlijk de bedoeling de gehele curve naar
nul te drukken zodat zonder nabehande-
lingstechnieken de motor aan de wettelijke
eisen voldoet. Of men dit gaat halen is
natuurlijk de vraag. |

R O E T  V E R S U S  N O X

Ammoniak (NH3) wordt aangeleverd in de vorm ureum

(NH2CONH2) dat bij 300 °C uiteen valt in NH3 en CO2. 

NH3 reduceert NOx waarbij N2 en H2O worden gevormd. 

Bron: TU Delft
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Meer weten
AANBEVOLEN LITERATUUR
- Chemische feitelijkheden nummers: 66 Auto-uitlaatgaskata-

lysatoren (1986), 101 Dieselbrandstof (1993), 79 Stikstof-

dioxide (1996); 140 (10) Zure regen (1997); 157 (36) Ozon

(1998).

- Ureum maakt dieselmotoren schoner, B. van Wayenburg,

NRC Handelsblad 1 september 2001.

- Nitrogen dioxide, health-based recommended occupational

exposure limit, No. 2004/01OSH, Gezondheidsraad, Den

Haag, 5 februari 2004. (zie ook: www.gr.nl).

- RIVM Rapport 725601006A: Realisering EU-NO2-normen

in Nederland. Implementatie 1
e

EU-dochterrichtlijn:

www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725601006A.html

AANBEVOLEN WEBSITES
- www.rivm.nl/milieuennatuurcompendium/nl: Milieu- en

Natuurcompendium geeft feiten en cijfers over natuur en

milieu. Kijk bijvoorbeeld bij Milieukwaliteit > Nationale

luchtkwaliteit.

- www.minvrom.nl: de website van het Ministerie van VROM

heeft verschillende dossiers die verband hebben met stikstof-

dioxide. Kijk bij de dossiers over Luchtkwaliteit, Smog en

Verkeer.

- www.rivm.nl: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

zoek op stikstofdioxide.

- www.rivm.nl/milieu/milieubalans_verkenning/milieubalans:

de Milieubalans geeft elk jaar aan hoeveel effect een bepaal-

de beleidsmaatregel heeft gehad.

- www.vlaardingen.nl: proef met milieuklinkers, 29 oktober

2004, gemeente Vlaardingen.

- www.knmi.nl/omi: meer informatie over het Nederlands-

Finse Ozon Monitoring Instrument OMI dat het ozongat en

de luchtvervuiling in de gaten houdt. 

- www.temis.nl/airpollution/no2.html: stikstofdioxidekaarten

afkomstig van de satellietinstrumenten GOME en SCIAMACHY

per dag of per maand.

- www.rivm.lml.nl: op deze site staan de meetresultaten van

het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) waarmee het

RIVM ieder uur de kwaliteit van de lucht op een groot aantal

plaatsen in Nederland meet.

VOOR OP SCHOOL
1. Wat is de belangrijkste bron van stikstofdioxide (NO2) in de

omgevingslucht en wie/wat leveren belangrijke bijdrage?

2. Hoe verhoudt de uitstoot van stikstofdioxide in ons land zich

in de komende tien jaar tot de Europese norm?

3. Op welke natuurkundige en chemische eigenschappen is de

meettechniek (voor bepaling van NO2 in de atmosfeer) 

chemiluminescentie gebaseerd?

4. Wat is de toegevoegde waarde van satellietwaarnemingen

voor het meten van NO2-concentraties in de atmosfeer?

5. Welke reactieproducten van stikstofdioxide leiden tot gezond-

heidsschade?

6. Hoe varieerde de NO2-concentratie in ons land de afgelopen

twee maanden? Geef een verklaring voor regionale verschillen.

7. Stikstofdioxide en ozon reageren als radicalen. Wat is de relatie

tussen Lewis elektronenconfiguratie en radicaalvorming?

8. Bruin NO2 vormt gemakkelijk kleurloze dimeren N2O4.

Waardoor treedt gemakkelijk dimerisatie op?

9. Waarom werkt de driewegkatalysator niet voor dieselmotoren?

10. Wat is selectieve katalytische reductie en waarom is dit 

principe wel geschikt voor dieselmotoren?
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