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Samenvatting 
 
De wereldwijde zorg voor het milieu en de nijpende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
roept op tot een zoektocht naar alternatieven. Eén van de mogelijkheden is het gebruik van 
biobrandstoffen. Dit zijn brandstoffen op basis van hernieuwbare, veelal biologisch 
afbreekbare grondstoffen. Biobrandstoffen worden dus gewonnen uit plantaardig of dierlijk 
materiaal. Vermits deze brandstof duurzaam is, biedt het veelbelovende toekomst-
perspectieven. Doordat er al ruim 100 jaar hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van fossiele 
brandstoffen, zijn de machines en installaties hierop ingericht en geoptimaliseerd. De 
overschakeling op deze brandstoffen loopt daarom niet altijd van een leien dakje. 
 
In het inleidend hoofdstuk wordt de problematiek van de fossiele brandstoffen en de noodzaak 
tot het gebruik van alternatieve brandstoffen toegelicht. Daarnaast volgt een korte toelichting 
over het bedrijf ABC, dat als enige constructeur in België zware dieselmotoren bouwt. 
Tenslotte wordt de probleemstelling van deze scriptie geschetst. 
 
In hoofdstuk 2 worden de structuur en de eigenschappen van pure plantaardige oliën en 
dierlijke vetten verder besproken. Ook de veroudering of degradatie van de olie in de tijd 
wordt aangekaart. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft de ABC-motor en het brandstofcircuit. Eén  specifiek onderdeel van de 
motor, de injectiepomp, wordt naderbij bekeken, omdat deze bij het gebruik van oliën of 
vetten een sterk verminderde levensduur ondervindt.  
 
De nood aan een norm die de vereisten van plantaardige oliën en dierlijke vetten vastlegt, is 
zeer groot. Hoofdstuk 4 beschrijft de voornaamste probleemparameters van de brandstoffen 
en de opgelegde specificaties. 
 
De belangrijkste optredende problemen bij het gebruik van plantaardige oliën en dierlijke 
vetten worden besproken in hoofdstuk 5. Hierbij wordt vertrokken van een uitgebreid 
literatuuronderzoek. Zowel opgetreden problemen, chemische veranderingen van de 
brandstoffen in de tijd, als invloed op vermogen, verbruik en emissies worden besproken. 
Deze worden dan vergeleken met de werkelijk opgetreden problemen van de ABC-motoren. 
Enkele oplossingen worden ook aangereikt. 
 
Niet enkel dient de motor aangepast te worden, maar ook de brandstof dient behandeld te 
worden. Hoofdstuk 6 bespreekt enkele bestaande raffinage- en behandelingsmethodes. 
 
In hoofdstuk 7 wordt de problematiek van de injectiepomp verder uitgediept. Zowel niet-
gecoate als gecoate plunjers en pomphuizen zijn onderzocht en bestudeerd. Nieuwe 
coatingtechnieken worden ook voorgesteld. 
 
Ten slotte werden ook enkele verbruiks- en emissiemetingen verricht op plantaardige oliën en 
een dierlijk vet. De bekomen waarden werden vergeleken met die van diesel. De resultaten 
zijn beschreven in hoofdstuk 8. 
 
 
 
Trefwoorden: dieselmotor, pure plantaardige oliën, dierlijke vetten, motorproblemen, 
emissies, verbruik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Het woord “olie” in deze scriptie heeft steeds betrekking op plantaardige of 
dierlijke olie die als brandstof gebruikt wordt voor motoren, tenzij expliciet anders vermeld 
(bijv. smeerolie). 



  

The use of pure vegetable oils and animal fats 
as fuel in stationary diesel engines 

 
Stijn Maelfeyt 

Supervisors: Prof. Roger Sierens, Dr. Sebastian Verhelst 

Abstract - A study of the most common problems 
encountered with the use of pure vegetable oils and animal 
fats as fuel in stationary diesel engines was conducted. For 
this purpose, a literature study has been done in the first 
place. The problems found there were compared with the 
problems appearing with the use of ABC (Anglo Belgian 
Corporation) engines on vegetable oils and animal fats. The 
particular problem of the short life time of the injection 
pumps was investigated in detail. Furthermore the causes of 
these problems were investigated indicating necessary 
specifications for certain fuel properties. The need for a fuel 
standard for these oils and fats is emphasized.  

Keywords - Diesel engines, pure vegetable oils, animal 
fats, engine problems, emissions 
 

I. INTRODUCTION 

One hundred years ago, Rudolf Diesel first tested 
vegetable oil as fuel for his engine. With the advent of 
cheap petroleum, appropriate crude oil fractions were 
refined to serve as fuel. Diesel fuels and diesel engines 
started evolving together. Later in the 1940’s, vegetable 
oils were used again as fuel in emergency situations, 
during the period of World War II. Because of the 
increase in crude oil prices, limited resources of fossil 
fuels and the environmental concern (e.g. global 
warming due to the emissions of carbon dioxide), there 
has been renewed focus on vegetable oils and animal fats 
for the use as fuels in diesel engines [1]. 

Because of the different structure and composition, 
these bio-fuels have other properties than diesel. 
Consequently, a switch over from diesel fuel to a 
vegetable oil or animal fat can present problems. 
Although short-term engine tests mostly indicate good 
potential, long-term endurance tests may show problems 
with injector coking, cylinder deposits, oil ring-sticking, 
excessive wear and tear of the engine and lubrication 
failure [2].  

In a first stage of this thesis, the structures and 
properties of vegetable oils and animal fats are described, 
as well as the modifications of the fuel circuit on the 
ABC engines. Secondly, an extensive outline of the 
problems appearing with the bio-fuels is postulated. Both 
the problems described in literature and the problems 
encountered with the ABC engines are dealt with. An 
extensive study of the particular problem of the short life 
time of the injection pumps is executed. Possible 
solutions for this problem are proposed. To avoid 
problems, it is necessary to impose restrictions on certain 

properties of the fuels. These specifications can be met 
by refining the oils and fats. A chapter is dedicated on 
the refining processes that are used nowadays. Finally, 
experiments are done on a single-cylinder SACHS 
engine. Three different fuels are used: preheated animal 
fat, pure rapeseed oil and diesel fuel. The specific fuel 
consumption and exhaust emissions of these fuels are 
measured and compared. 

   

II. LITERATURE STUDY 

An important problem is the degradation or the ageing 
of bio-fuels. This is the change of the properties of the 
fuel over time. Possible consequences are fuel injector 
nozzle coking and fuel system deposits. The mechanism 
by which these deposits are formed is one of 
polymerisation of the triglyceride molecules by two 
principal routes: thermal and oxidative polymerisation, 
both due to the presence of unsaturated double bonds in 
the fatty acid chains. The solid polymers formed are then 
pyrolysed/partially burnt under the combustion con-
ditions in the cylinder, and can lead to the blockage of 
some or all of the injector nozzle holes. Resultant de-
gradation in fuel atomisation and combustion efficiency 
can then lead to further mechanical problems [3]. 

Another problem is the gelation of the lubricating oil. 
The oxidation and degradation of the lubricating oil is 
caused by the presence of the bio-fuel in the lubricating 
oil. This causes the increase of the viscosity and the 
increase of the percentage of free fatty acids (FFA) [4].  

A third major problem is the rapid wear and corrosion 
of the injection pump. This is caused by the presence of 
free fatty acids and contaminations in the bio-fuels [5]. 

 

III.  PROBLEMS WITH THE ENGINES STUDIED 

Deposits of fuel and lubricating oil were determined in 
the intake passages and on the intake valve stems of an 
ABC engine on animal fat (9000 running hours). Fuel 
deposits had possibly caused play of the valve guide. To 
postpone the formation of these plays, rotorcaps were 
placed on the intake and exhaust valve stems.  

The nozzle vanes, turbine blades and the intake of the 
exhaust gas turbocharger were covered with a grey, dry 
and hard layer of deposits. The analysis of this layer 
showed the presence of certain compounds of the fuel: P, 
Na, K and Ca. Phosphor and the metals do not combust 
in the engine and leave the cylinders as ash particles. 
These are deposited on the exhaust passages. The 



  

injection of dry solid bodies in the form of granules 
(coconut powder) were used for cleaning. A certain 
quantity of them is blown by compressed air into the 
exhaust gas lines before the turbocharger. By applying 
this dry cleaning method daily, the contamination of the 
turbine can be avoided. 

 The biggest problem with the use of vegetable oils and 
animal fats in ABC engines, is the deterioration of the 
life time of the injection pumps. Uncoated injection 
plungers and barrels have a life expectancy of minimum 
10.000 hours on diesel fuel. On vegetable oil or animal 
fat, the plungers and barrels are subjected to excessive 
wear and corrosion. After 200 to 700 working hours, the 
injection pumps cannot deliver the desired injection 
pressure and injection quantity any more. 

IV.  INJECTION PUMP  

A. Investigations 

First of all, measurements were done on a new and a 
used (and failed) plunger-barrel combination. To deliver 
the injection pressure and quantity, the play between 
plunger and barrel has to be from 4 to 7µm. The mea-
surements showed an increase in the play from 1 to 6µm 
on the used combination in comparison with the new one 
(accuracy of the measuring machine was 1,2µm). 

A SEM-analysis (Scanning Electron Microscope) was 
performed on an uncoated injection plunger (Figure 1). 
There are three separate zones: the unaffected zone, the 
dark red zone with deposits and the grey working zone. 

 

 

Figure 1 Uncoated injection plunger 

The results of the SEM-analysis are shown in Table 1. 
The unaffected zone shows the composition of the base 
steel X100Cr6, the grey and red zone are oxidated and 
contain organic compounds of the bio-fuel: Na, K, P, Si 
and Cl. The chlorine has caused pitting corrosion of the 
plunger surface. The corrosion products from the red 
zone are dragged along in the up-down movement of the 
plunger in the barrel and cause grooves in the surface.  

Table 1 Composition of the three zones (weight percentage) 

 Cr Mn Fe O Na K P Si Cl 
Unaff. 2 1,2 96       
Red 3,1 1,5 71 19 1,9 1 0,4 0,5 1,6 
Grey 2,4 0,8 85 9 1  0,2 0,6 0,8 

 
To avoid the corrosion of the plunger and barrel 

surfaces, they have been coated with a TiN-layer via 
PVD sputtering (physical vapour deposition). This gave 
good results for the plunger, but not for the barrel. A 

standard PVD sputtering process can only coat internal 
holes well to a depth equal to the diameter of the hole. So 
the same problem as with the uncoated barrels is noticed. 

B. Possible solutions 

Two possible solutions are presented. The first is the 
optimization of the PVD sputtering: by means of a Ti-
wire through the barrel, it must be possible to deposit a 
uniform TiN-coating on the internal surface of the barrel. 

The second proposal is electroless nickel plating. In 
this process, the plunger and barrel are plunged into a 
bath full of chemicals. A metal is then deposited on the 
surfaces  by chemical reduction of the metal ions. The 
process gives a uniform coating with good resistance to 
corrosion. 

V. SPECIFICATIONS 

It is clear that the change of only the engine is not good 
enough. Restrictions on some properties of the oils and 
fats are necessary, e.g. the content of P, Na, Si, Cl, FFA... 
Eliminating or reducing these parameters is done by 
refining the fuel. Refining exists of a sequence of 
processes. Most common are degumming (removal of 
gums, fosfolipids, water), bleaching (adsorption of soaps, 
metals, contamination) and deodorising/stripping 
(removal of FFA, oxidated products, contamination). The 
biggest problem is to find which components need to be 
removed and to what degree. That is why there is a 
strong need for a standard that imposes defined 
restrictions on some properties of bio-fuels. 

VI.  CONCLUSIONS 

Using pure vegetable oils or animal fats as fuel in 
diesel engines causes some problems. This thesis gives a 
summary of the problems found in literature and the 
problems experienced with the ABC engines. Some 
solutions are proposed. It should be clear that there’s a 
great need for a bio-fuel standard. Future investigations 
should focus on the connection between the fuel 
composition (analysis) and the fuel consumption, power, 
emissions and particularly the durability problems. 
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1. Inleiding 

1.1 Situatieschets 

 

Inwendige verbrandingsmotoren met compressieontsteking (type dieselmotoren) zijn een 

belangrijke aandrijfbron voor zwaar wegtransport (in Europa ook voor personenwagens), voor 

elektriciteitsopwekking (elektriciteitsproductie) en warmtekrachtcentrales en in de 

landbouwsector. Slinkende reserves van fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde 

(CO2 uitstoot) zijn de voornaamste drijfveren, maar ook de noodzaak, voor het gebruik van 

alternatieve brandstoffen. De Europese Commissie stelt tot doel ongeveer 10 % van de 

fossiele brandstoffen te vervangen door biobrandstoffen in het wegverkeer tegen 2020. Ook 

buiten Europa wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van biobrandstoffen, voornamelijk 

in landen met een eigen teelt (bv. Brazilië en India). 

 

Eén van de drijvende krachten achter de toegenomen aandacht voor hernieuwbare 

brandstoffen, is het Kyoto protocol. De Europese Unie heeft dit geratificeerd en zich daarmee 

verplicht de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het protocol kon pas in werking treden 

nadat 55 landen het ondertekend hadden en op voorwaarde dat er voldoende industrielanden 

het verdrag aanvaard hadden (alle ondertekende landen samen moeten goed zijn voor 

minstens 55% van de totale CO2 uitstoot van 1990, België telt voor 0,8% mee). Omdat de 

Verenigde Staten nog steeds de boot afhouden (goed voor 36,1%), hield Rusland de sleutel in 

handen. Nu Rusland (22-10-2004) het verdrag heeft goedgekeurd, kan Kyoto in werking 

treden. Of Kyoto nu een succes wordt of niet, het onderliggende probleem van de opwarming 

van de Aarde en de ermee gepaard gaande klimaatsverandering laat zich niet wegschuiven. 

Om het probleem van de klimaatsverandering effectief te lijf te gaan, is energiebeleid van 

groot belang. Vele overheden zijn daarom geneigd om een beleid uit te stippelen dat bijdraagt 

tot de vermindering van de CO2 uitstoot in (voornamelijk) wegtransport en warmte- en 

elektriciteitsproductie. Biobrandstoffen zijn daartoe een geëigend middel omdat ze het 

gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en broeikasgasemissies reduceren.  

 

Een andere reden voor de publiciteit van biobrandstoffen is het groene imago. Sommige 

politieke partijen zijn ervan overtuigd dat deze hernieuwbare brandstoffen in België samen 
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met warmtekrachtkoppeling, wind- en zonne-energie de geplande sluiting van de 

kerncentrales kunnen mogelijk maken [1]. In de publieke opinie heeft een kerncentrale 

immers een zeer negatief beeld te wijten aan het gevaar van uitbating en aan de productie van 

radioactief afval, hoewel deze centrales praktisch geen CO2 en andere vervuilende stoffen 

uitstoten. Het groene imago van ‘bio’brandstoffen is een aangenaam alternatief voor de 

kerncentrales.   

 

Een derde reden tot de bevordering van biobrandstoffen is de continuïteit van de 

energievoorziening. Hierbij wordt ernaar gestreefd niet te zeer afhankelijk te zijn van één 

bepaalde energiedrager, maar om de keuze te verbreden. Biobrandstoffen zijn immers 

onbeperkt aanwezig en komen in verschillende vormen praktisch over heel de wereld voor, dit 

in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen die beperkt zijn en slechts in bepaalde (niet altijd 

even stabiele) gebieden beschikbaar zijn.  

 

Een vierde factor voor de opmars van hernieuwbare brandstoffen, is dat deze vervaardigd 

worden uit agrarische grondstoffen en dus een nieuwe markt vormen voor agrarische 

producten. Het biedt een oplossing voor de overproductie en voor de recuperatie van 

afvaloliën en –vetten. Daarenboven past het ook goed in het streven van de EU om de 

ondersteuning voor voedselproductie verder te verminderen.  

 

Aan de andere kant moet dan weer vermeden worden dat de teelt van gewassen voor 

energieproductie geen problemen voor de voedselvoorziening met zich meebrengt. 

Landbouwbedrijven zullen immers hun producten leveren aan de markt die er het meest voor 

betaalt. Als dit de energiemarkt is, kan de voedselmarkt met een tekort aan oliën en vetten 

geconfronteerd worden, wat serieuze problemen kan opleveren. Er dient dus een duidelijk 

internationaal certificeringsysteem rond biomassaproductie te komen, om te vermijden dat de 

voedingsmiddelenindustrie in problemen komt door tekort aan plantaardige oliën en vetten. 

Ook dient vermeden te worden dat de aanplant van dergelijke gewassen de opwarming van de 

aarde weer in de hand werkt. Er is immers ook kritiek dat massale palmolieplantages boskap 

in de hand werkt, zoals in Indonesië en Maleisië [1]. 

 

Biobrandstoffen kunnen onder verschillende vormen voorkomen. PPO (Pure Plantaardige 

Olie) is een biobrandstof afkomstig uit koudgeperste oliehoudende zaden, zoals koolzaad, 

palmpitten, enz. Deze biobrandstof volgt een gesloten CO2-cyclus, dwz dat tijdens de groei 
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van de plant evenveel CO2 uit de atmosfeer opgenomen wordt als er tijdens de verbranding 

terug wordt vrijgesteld (de uitstoot van CO2 tijdens de teelt (tractoren), het transporteren en de 

behandeling van de olie niet in rekening genomen). Afgedankte oliën en vetten uit de horeca 

(zoals frituurolie) worden de laatste jaren ook steeds meer gebruikt. Ook productie van olie op 

basis van dierlijke vetten is qua milieubelasting een potentieel interessante route vanwege het 

vermijden van de teelt van oliehoudende zaden en de daaraan gerelateerde milieubelasting.  

 

Het spreekt voor zich dat een overschakeling van diesel op alternatieve brandstoffen niet 

zomaar kan. De hoofdzaak van de problematiek ligt bij de brandstof zelf: deze heeft een 

andere structuur dan diesel. Ze heeft andere chemische eigenschappen, een hogere 

viscositeit… Voor brandstoffen worden de vereisten normalerwijze onder de vorm van 

normen vastgelegd (bv. voor diesel DIN EN 590 en voor biodiesel DIN EN 14214). De zeer 

uiteenlopende samenstelling en eigenschappen van de PPO’s en dierlijke vetten maken het 

echter onmogelijk één kwaliteitsstandaard vast te leggen. Ook de toepassing is van uiterst 

belang: kleinere tractie dieselmotoren (common rail t.o.v. oudere type injectiepompen) 

kunnen andere eisen opleggen dan grotere stationaire motoren.  

De oliën of vetten zullen dus moeten behandeld worden om aan bepaalde standaarden te 

voldoen. Eén van de mogelijkheden bestaat erin de ruwe olie of het ruwe vet te raffineren en 

voor te behandelen, waarna deze als brandstof gebruikt kan worden in (licht) aangepaste 

dieselmotoren. Het is deze weg die in dit afstudeerwerk wordt gevolgd.  

Een andere mogelijkheid is de verestering en omestering van ruwe oliën en vetten tot een 

eindproduct met gelijkaardige eigenschappen als diesel, nl. biodiesel. Deze brandstof kan 

zowel in gemengde vorm met diesel (vb. B5: 5% biodiesel, 95% diesel) als in zuivere vorm 

(B100) gebruikt worden in een dieselmotor. Ook hier dienen echter enige aanpassingen aan de 

motor te gebeuren, zoals het vervangen van dichtingen en brandstofleidingen door 

zogenaamde biodieselbestendige materialen als polyamide (PFA) of fluorrubber (VITON) 

omdat bepaalde materialen (voornamelijk rubbers) aangetast kunnen worden door het gebruik 

van biodiesel. Na verloop van tijd zwellen deze materialen immers op en kunnen er lekken 

ontstaan. Het biodieselverhaal wordt hier niet verder besproken. 

 

Naast de behandeling van de brandstof zullen dus ook aanpassingen aan de motoren dienen te 

gebeuren, zodat de componenten met een goede levensduur deze toepassing doorstaan. 

Daartoe werden de motoren van de firma ABC nader bekeken.  
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1.2 Anglo Belgian Corporation nv 

 

De firma ABC (Anglo Belgian Corporation n.v.) werd op 26 oktober 1912 opgericht door een 

groep van 9 industriële investeerders. Hun hoofddoel was het vervaardigen van interne 

verbrandingsmotoren. Momenteel is ABC de enige overgebleven fabrikant van grote 

stationaire en scheepsdieselmotoren in België. Hun (middel)snellopende motoren hebben een 

uitgaand vermogen van 138 kW tot 3680 kW (5000pk). Het bedrijf heeft de wereldwijde 

reputatie om robuuste en eenvoudige motoren te bouwen, met een laag brandstof- en 

smeerolieverbruik en lage onderhoudskosten. Deze worden gebruikt in verscheidene sectoren, 

zoals scheepvaart, tractie, generatortoepassingen, pompstations, noodgroepen…  

 

Het allereerste ontwerp was een één-cilindermotor met een toerental tussen 550 en 650 toeren 

per minuut en een vermogen van 9pk. In de jaren ’20 en ’30 werden er zowel 2-takt als 4-takt 

motoren ontwikkeld en gebouwd. In 1969 werd de DX-motor ontworpen, die trouwens nog 

steeds wordt verkocht. Deze 4-takt-lijnmotoren zijn uitgerust met 3, 6 of 8 cilinders, halen een 

snelheid tot 750 tpm en een maximaal vermogen van 138 kW tot 883 kW (met turbolader en 

intercooler). Door de kennis opgedaan uit de DX-motor en een intensieve research is de DZ-

motor ontstaan. Deze motoren konden oorspronkelijk enkel met 6 of 8 cilinders in lijn 

geleverd worden en halen toerentallen tot 1000 tpm. Wegens de groeiende markt voor hogere 

vermogens, werd in samenwerking met het Duitse ontwerpbureau FEV overgegaan tot de 

productie van de DZ motor met een 12 of 16-cilinder uitvoering in V-formatie. Deze motoren 

halen eveneens 1000 tpm. De 16VDZC-motor (16 cilinders, V-formatie, DZ-motor, met 

turbo-oplading en intercooling) haalt op die manier een vermogen van 3500 kW. 

 

Wegens de stijgende olieprijzen en de uitputting van de fossiele brandstoffen, legt ABC zich 

de jongste jaren ook toe op motoren die gassen, plantaardige oliën (PPO) en dierlijke vetten 

verbranden.  

 

Zoals eerder vermeld, zal een dergelijke overschakeling op een andere brandstof niet zomaar 

lukken. De motoren zullen aangepast moeten worden aan deze nieuwe toepassing. In een 

voorgaande thesis [2] werd een grondige theoretische en proefondervindelijke studie 

uitgevoerd naar een oplossing voor de aantasting van de injectiepomp van de ABC-motor 
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door de agressieve (zure) alternatieve brandstof. De bedoeling is het onderzoek van vorig jaar 

verder te zetten en aan te vullen. 

1.3 Probleemstelling 

 

De bedoeling van deze scriptie is na te gaan met welke problemen men geconfronteerd wordt 

bij het gebruiken van dierlijke vetten en pure plantaardige oliën als brandstof voor grote 

(stationaire of scheeps-) motoren. Hierbij zal enerzijds uitgegaan worden van de problemen 

die ABC, en de bedrijven die hun motoren gebruiken, ondervinden, en anderzijds gekeken 

worden naar wat er in de literatuur vermeld wordt over optredende problemen bij deze 

brandstoffen. Het is de bedoeling om deze problemen terug te linken naar de aanwezigheid 

van bepaalde bestanddelen in de oliën en vetten. Hieruit kunnen dan wellicht specificaties 

volgen voor deze (schadelijke) bestanddelen. Deze specificaties zullen pas bereikt kunnen 

worden door de gepaste raffinagetechnieken en voorbehandelingen van de brandstoffen.  
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2. Pure plantaardige oliën en dierlijke vetten 

2.1 Soorten 

 

PPO (Pure Plantaardige Olie) is een biobrandstof afkomstig uit koudgeperste oliehoudende 

zaden, zoals koolzaad, palmpitten, enz. Het is dus biochemisch opgeslagen zonne-energie. De 

olie wordt verkregen door het persen van de zaden of pitten, na een (eventuele) 

voorbehandeling (E. preparation), zoals het reinigen en drogen van de zaden (E. 

cleaning/drying), het ontdoen van de schil (E. dehulling), het breken van de celwanden van de 

zaden om de extractiemogelijkheden te verbeteren (E. flaking) en het breken van de zaden 

zelf (E. cracking) [3]. 

De persing gebeurt op kleine schaal door het koud persen in schroefvormige wringers. Zo 

wordt 75% van de olie uit de zaden gehaald, de rest zijn raapschilfers die nog olie bevatten en 

dus erg energierijk zijn. Op grote industriële schaal wordt mild geperst, waarna de rest van de 

olie uit de restpulp geëxtraheerd wordt m.b.v. een oplosmiddel, meestal hexaan. Als 

restproduct hierbij heb je raapschroot dat 35% eiwitten bevat, en net als raapschilfers in 

veevoeding kan gebruikt worden [4].  

Als eindproduct van de extractie krijg je een ruwe olie, met hoge viscositeit. Deze wordt 

meestal niet rechtstreeks gebruikt in motoren, maar wordt verder geraffineerd om de 

viscositeit te laten dalen en om vaste deeltjes te verwijderen door filtratie, centrifuge of 

bezinking. Daarnaast kunnen andere (schadelijke) parameters verder verwijderd worden door 

het bleken (bleaching), neutraliseren en deodoriseren. 

De meest toegepaste en gebruikte PPO’s zijn momenteel palmolie (vooral ontgonnen in Zuid-

Oost-Azië) en sojaboonolie (vooral ontgonnen in de Verenigde Staten). Daarnaast zijn 

koolzaadolie en zonnebloemolie aan een opmars bezig, daar deze ook in onze streken geteeld 

kunnen worden.  

 

Afgedankte oliën en vetten uit de horeca (zoals frituurolie) worden de laatste jaren ook steeds 

meer gebruikt. Bij deze grondstof wordt de gehele teelt met de daaraan gerelateerde emissies 

en energiegebruiken vermeden, zodat deze qua milieubelasting een interessant alternatief zijn 

voor de PPO’s.  
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Ook productie van olie op basis van dierlijke vetten is qua milieubelasting een potentieel 

interessante route vanwege het vermijden van de teelt van oliehoudende zaden en de daaraan 

gerelateerde milieubelasting. Deze dierlijke vetten zijn afvalproducten van slachthuizen en 

dienen, evenals PPO’s, talrijke voorbehandelingen te ondergaan vooraleer geschikt te zijn als 

motorbrandstof. 

 

2.2 Structuur 

 

Tegenwoordig worden oliën en vetten gedefinieerd als esters van glycerol en vetzuren. Ze 

worden in levende organismen gevonden en vervullen daarin een functie van brandstof, als 

opslagplaats van energie, als component in membranen, als warmte-isolator, als schokdemper 

en als oplosmiddel voor vitamines.  

 

Het verschil tussen een vet en een olie ligt in de aggregatietoestand bij kamertemperatuur en, 

in mindere mate, in de herkomst. Vetten zijn vast bij kamertemperatuur en meestal van 

dierlijke afkomst, terwijl oliën vloeibaar zijn en meestal plantaardig van afkomst. In 

plantaardige vetten komen veel vetzuren voor met dubbele bindingen (zogenaamde 

onverzadigde vetzuren). Daardoor zijn er knikken in de moleculen, waardoor deze vetten 

slechter stapelen dan de uit verzadigde vetzuren opgebouwde vetten. Plantaardige vetten 

hebben daardoor een lager smeltpunt dan dierlijke vetten en zijn dus veelal oliën. 

 

2.2.1. Vetzuren 

 

Vetzuren (Figuur 2-1) zijn organische carbonzuren met een keten van tenminste twee 

koolstofatomen en een carboxylgroep (COOH-groep). De structuur van de voorkomende 

vetzuren verschilt sterk van de ene tot de andere olie of vet en heeft een grote invloed op de 

fysische eigenschappen. Meer dan 200 vetzuren werden tot dusver ontdekt. Zowel in dierlijke 

als in plantaardige vetten bestaat de R-groep overwegend uit koolstofverbindingen. 
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Figuur 2-1 Structuur van een vetzuur 

 

Er zijn een aantal algemene kenmerken op te noemen waaraan vooral vetzuren van 

plantaardige oorsprong voldoen [5,6]: 

- De vetzuren bestaan uit lange onvertakte ketens met een even aantal koolstofatomen. 

Ketenlengten van 12, 14, 16 en 18 koolstofatomen zijn de meest voorkomende. 

- In een koolstofketen van een vetzuur komen nul tot drie dubbele bindingen voor. 

Wanneer er dubbele bindingen aanwezig zijn in de alkylketen, spreekt men van een 

onverzadigd vetzuur. Men duidt dit aan als volgt:  

● C16:0 wordt hexadecaanzuur (palmitinezuur) genoemd, heeft 16 

koolstofatomen en is volledig verzadigd (bevat geen dubbele bindingen) 

● C16:1 wordt hexadeceenzuur genoemd en heeft 1 dubbele binding 

● C16:2 wordt hexadecadieenzuur genoemd en heeft 2 dubbele bindingen 

● C16:3 wordt hexadecatrieenzuur genoemd en heeft 3 dubbele bindingen 

- Wanneer er meerdere dubbele bindingen in een keten zitten, zijn deze niet met elkaar 

verbonden. 

 

Onverzadigde vetzuren zijn voor mens en zoogdier levensnoodzakelijk, vermits ons 

organisme en dat van zoogdieren niet in staat zijn deze vetzuren te synthetiseren. Men kan 

deze bijgevolg enkel opnemen via voeding. Vissen en andere zeedieren bevatten daarentegen 

wel een hoog gehalte aan (dikwijls meermaals) onverzadigde vetzuren. Hiermee 

correspondeert een lager smeltpunt wat voorkomt dat het lichaamsvet van zeedieren te hard 

wordt bij lage temperaturen [5]. 

2.2.2. Glycerol 

 

Glycerol of glycerine (C3H8O3 - Figuur 2-2) is een symmetrisch gerangschikt, driewaardig 

alcohol en vertegenwoordigt het basisbestanddeel van de vetten en oliën. Het werd in 1783 

door de Zweedse apotheker en chemicus Scheele ontdekt. Het wordt voornamelijk in de 

chemische en farmaceutische industrie aangewend [5].  
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Figuur 2-2 Glycerine of glycerol 

 

Enkele fysische eigenschappen van glycerol staan in Tabel 2-1. 

Eigenschap waarde eenheid 

Molmassa 92,1 g/mol 

Dichtheid 1,261 g/cm³ 

Smeltpunt 18,2 °C 

Kookpunt 290 °C 

Kinematische viscositeit 1,17 . 10-3 m²/s 

Dynamische viscositeit 1,48 Pa.s 

Oplosbaarheid Water : goed oplosbaar 

 Alcohol : goed oplosbaar 

Kleur kleurloos  

Tabel 2-1 Fysische eigenschappen van glycerol 

2.2.3. Triglyceride 

 

In de meeste oliën zijn de hydroxylgroepen (OH-groepen) van glycerol veresterd met 

vetzuren en vormen zo triglyceriden (Figuur 2-3). De drie hydroxylgroepen zijn meestal 

veresterd met verscheidene vetzuren.  

 

 

Figuur 2-3 Structuur van oliën en vetten (glycerol + 3 vrije vetzuren => triglyceride + 3H2O) 
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Zowel de aard van de vetzuren als de positie waar de vetzuren aangrijpen op de 

glycerolmolecule (uit de symmetrische opbouw van glycerol volgen twee evenwaardige 

buitenposities en één middenpositie waar de vetzuren kunnen aangrijpen) bepalen de 

eigenschappen van een vet of olie. In plantaardige oliën zijn de buitenposities meestal bezet 

door verzadigde vetzuren, de middenpositie overwegend door onverzadigde. Bij dierlijke 

vetten is de middenpositie echter overwegend bezet door verzadigde vetzuren.  

De rangschikking van de vetzuren op de glycerolmolecule heeft dus naast de fysische 

eigenschappen ook informatie over de oorsprong van het vet of de olie [5]. 

 

Naast triglyceriden komen in oliën en vetten ook kleine hoeveelheden mono- en diglyceriden 

voor (glycerol veresterd met resp. 1 en 2 vetzu(u)r(en)), alsook vrije vetzuren. Buiten 

glyceriden zijn er ook talrijke vetbegeleidingsstoffen zoals bijv. fosfolipiden en tocoferolen in 

oliën en vetten aanwezig.  

 

 

2.3 Fysische eigenschappen 

 

Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste fysische eigenschappen van oliën en 

vetten. Voor meer informatie verwijs ik u door naar gespecialiseerde literatuur [5,7]. 

2.3.1. Smeltpunt 

 

Het smeltpunt is die temperatuur waarbij een vaste stof in evenwicht is met de vloeibare vorm 

van deze stof. Meestal wordt daarbij aangenomen dat de druk 1 atmosfeer bedraagt.  

 

Het smeltpunt van vetten en oliën wordt door een aantal factoren beïnvloed [3]: 

- aard van de vetzuren: 

● hoe langer de vetzuurketen (hoe meer C-atomen), hoe hoger het smeltpunt 

● hoe meer onverzadiging, hoe lager het smeltpunt 

● Groepen die aan weerszijden van een dubbele binding of aan weerszijden van 

een ringstructuur liggen, kunnen of aan dezelfde kant (de cis-vorm), of aan 

tegengestelde kanten van elkaar (de trans-vorm) liggen (Figuur 2-4). In de 
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natuur komen veel onverzadigde en meervoudig onverzadigde vetzuren voor, 

die in het algemeen de cisconfiguratie hebben. Transvetzuren komen vooral in 

chemisch geharde vetten voor. Transvetzuren hebben een hoger smeltpunt dan 

hun overeenkomstige cisvetzuren. 

● conjugatie (directe opeenvolging in een vetzuurketen van een dubbele, een 

enkele en nog een dubbele binding tussen de C-atomen) leidt tot een hoger 

smeltpunt dan 2 dubbele bindingen met meerdere enkele bindingen ertussen 

- positie van de vetzuren op de glycerolmolecule 

- polymorfisme: het smeltpunt is afhankelijk van de manier van kristalliseren en van 

de kristalstructuur. Er zijn drie kristallijne structuren: 

● hexagonaal 

● orthorombisch 

● triklien 

Deze staan in volgorde van stijgende thermische stabiliteit, m.a.w. in deze volgorde 

wisselt de toestand bij het verhitten. Met stijgende temperatuur gaat het vet dus over 

van de onstabiele hexagonale structuur, over de orthorombische naar de trikliene 

structuur [5]. 

 

Figuur 2-4 Cis- (links) en transvorm (rechts) van dichlooretheen, C2H2Cl2 

2.3.2. Specifieke warmtecapaciteit 

 

De specifieke warmtecapaciteit is de benodigde energie (het aantal joule, J) om de 

temperatuur van een kilogram vloeistof 1 Kelvin (K) te verhogen.  

 

Deze waarde is vooral van belang voor het bepalen van de warmtewisselaar die het vet of de 

olie voorverwarmt, vooraleer de brandstof naar de motor wordt gestuurd (3.2.2).   

Er bestaan empirische formules voor het bepalen van de specifieke warmtecapaciteit cp bij 

constante druk. Deze zijn voor technische toepassingen zeker voldoende precies. Meestal 

drukt men cp uit als een som van twee termen: 

tbacp .+=  (2.1) 
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De waarden van a en b verschillen slechts gering naargelang de vetsoort. De 

temperatuurinvloed is in hoge mate afhankelijk van de factor b. Deze heeft echter een zeer 

kleine waarde, waardoor de temperatuurinvloed bij benadering verwaarloosbaar is. Enkele 

typische waarden staan in Tabel 2-2 [5]. 

 

Triglyceride Temp [°C] cp  [kJ/kgK]  

Oliën 60 2,087 

Talg, palmolie, gedeeltelijk gehydrateerde vetten 60 2,129 

Vetten (joodgetal < 10) 60 2,095 

Tabel 2-2 Specifieke warmtecapaciteiten 

2.3.3. Dichtheid 

 

De dichtheid of densiteit speelt een rol bij het energetisch verbruik van de PPO of het vet in 

de verbrandingsmotor, namelijk met betrekking tot het volumetrisch en gravimetrisch 

brandstofverbruik. Een lage densiteit zorgt er immers voor dat er meer massa geïnjecteerd 

wordt per cyclus, dus per volume. Een hogere densiteit zorgt voor een minder goede 

verstuiving, dus een slechtere verbranding. Het binnenste van de druppel zal aldus niet 

volledig verbranden en in de smeerolie terechtkomen. Dit leidt uiteindelijk tot een stijging van 

de viscositeit van de smeerolie en tot roetvorming.  

 

De dichtheid van een vaste of vloeibare brandstof is in de eerste plaats afhankelijk van de 

temperatuur, de invloed van de druk is verwaarloosbaar. Er bestaan eveneens empirische 

formules om de dichtheid van een olie of vet bij constante temperatuur uit te drukken in 

functie van het verzepingsgetal VG en het joodgetal JG. Swern kwam tot volgende formule 

voor de densiteit bij 15 °C (uitgedrukt in g/cm³) [8]: 

JGVGC .00014,0.0003,0875,015 ++=°ρ  (2.2) 

Het joodgetal en zijn invloed wordt verder besproken in 4.2.2. Het verzepingsgetal VG is een 

maat voor de in het vet voorkomende gebonden en vrije vetzuren. Hoe kleiner de molaire 

massa van een vet, des te groter het verzepingsgetal is. Ze wordt samen met het zuurtegetal 

(een maat voor het aantal vrije vetzuren van een vet – 4.2.3) bepaald volgens volgende 

vergelijking: 

verzepingsgetal = zuurtegetal + estergetal (2.3) 
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Het estergetal heeft aan hoeveel milligram KOH er nodig is om tot volledige verzeping van de 

esterverbindingen in het vet te komen. Verzeping is de chemische reactie waarin een 

esterverbinding gehydrolyseerd wordt met behulp van een base. Daarbij ontstaat een alcohol 

en een vetzuur (Figuur 2-5). 

 

Figuur 2-5 Verzeping (triglyceride + 3OH- => glycerol + 3 vrije vetzuren) 

2.3.4. Dynamische en kinematische viscositeit 

 

De viscositeit is een eigenschap van vloeistoffen die aangeeft hoe snel ze kunnen stromen. 

Hoe hoger de viscositeit, hoe stroperiger en dus hoe moeilijker de vloeistof kan stromen. De 

viscositeit van de olie of het vet is voor de motorische verbranding van bijzonder groot 

belang. Deze beïnvloedt immers de pomparbeid, de injectie en de verstuiving, en daardoor 

dus ook de verbranding. De viscositeit is sterk afhankelijk van de temperatuur, maar ook van 

het aantal dubbele bindingen in de vetzuren. Hoe hoger de temperatuur en hoe meer dubbele 

bindingen, hoe kleiner de viscositeit.  

 

De dynamische viscositeit µ wordt uitgedrukt in Pa.s, soms ook in cP (centiPoise): 1cP = 

1mPa.s, de kinematische viscositeit ν is gedefinieerd als de dynamische viscositeit gedeeld 

door de dichtheid: ν = µ / ρ, uitgedrukt in m²/s, soms ook in cSt (centiStoke): 1cSt = 1mm²/s. 

Enkele waarden voor de viscositeit staan in Tabel 2-3 [5]. 

 

Oliesoort Kinematische viscositeit [cSt] Dynamische viscositeit [cP] 

Lijnolie 51,2 47,7 

Palmolie 53,5 50,0 

Pindanootolie 83,9 77,0 

Sojaolie 65,4 60,7 

Zonnebloemolie 68,9 63,7 

Tabel 2-3 Dynamische en kinematische viscositeit bij 20°C 



Hoofdstuk 2: Pure plantaardige oliën en dierlijke vetten 

14 

2.3.5. Oplosbaarheid van water 

 

Voor motorische verbranding heeft de oplosbaarheid van water in oliën en vetten toch enig 

belang. Zo werkt bijvoorbeeld het toedienen van water bij een brandstof tot reductie van NOx 

in de uitlaatgassen. Echter, door opname van water in de olie treedt kwaliteitsverslechtering 

op van de brandstof. Hierdoor ontstaan vrije vetzuren die erg corrosief kunnen optreden [4]. 

 

2.3.6. Vlampunt en brandpunt 

 

Het brandpunt geeft de temperatuur waarbij de brandstof actief brandt. Het vlampunt 

daarentegen is de laagste temperatuur waarbij de brandstof nog genoeg damp afgeeft om tot 

ontbranding te kunnen komen, wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron. Het 

vlampunt is dus kenmerkend voor de kans dat er door een vonk ontbranding ontstaat.  

 

Een vergroting van het olieoppervlak (door fijne verstuiving) heeft steeds een daling van 

brand- en vlampunt tot gevolg. Hoe hoger het gehalte aan vrije vetzuren, hoe lager beide 

waarden ook zijn. Het gehalte vrije vetzuren kan gehaald worden uit het TAN-getal (4.2.3) 

[5]. 

 

2.3.7. Cetaangetal / cetaanindex 

 

Het cetaangetal is een referentiewaarde, waarmee de bereidheid van een brandstof tot 

zelfontbranding onder druk en aanwezigheid van zuurstof, wordt aangeduid. 

 

Het cetaangetal is gerefereerd naar cetaan (hexadecaan). Dit is een koolwaterstof die zeer 

gemakkelijk tot zelfontbranding komt onder druk en aanwezigheid van zuurstof. Daarom 

wordt cetaan gebruikt als referentiebrandstof voor het bepalen van het cetaangetal van 

dieselbrandstof. Dit cetaangetal dient bijgevolg als maat voor de zelfontbrandbaarheid. Het 

gedrag van de brandstof wordt vergeleken met het gedrag van cetaan. Cetaangetal 100 

betekent dat de brandstof zich gedraagt als 100% cetaan. Voor toepassing in een dieselmotor 

is dit gedrag zeer belangrijk, omdat de brandstof in een dieselmotor spontaan moet 

ontbranden. In het algemeen geldt: hoe hoger het cetaangetal, des te beter een dieselmotor 
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erop loopt. Diesel die vandaag de dag voor het wegverkeer wordt verkocht heeft een 

cetaangetal van ongeveer 50. Dit kan verschillen per merk. Veel brandstofmerken verkopen 

meerdere soorten diesel, waarbij de duurdere variant, door toevoeging van additieven, een 

hoger cetaangetal heeft. Een hoger cetaangetal komt de motorprestaties en emissiekwaliteit 

ten goede. 

 

Biodiesel heeft een bijzonder hoog cetaangetal (~58-60), terwijl plantaardige oliën en 

dierlijke vetten juist tamelijk lage cetaangetallen hebben (~45-50). Hoe meer onverzadigde 

vetzuren en hoe dichter de dubbele bindingen bij het centrum van de vetzuurmoleculen 

liggen, hoe lager het cetaangetal. Hoe langer de vetzuurketens echter, hoe hoger het 

cetaangetal zal zijn [9]. 

 

Bij dalend cetaangetal neemt de vertraging waarmee de brandstof tot zelfontbranding komt, 

toe. Dit openbaart zich vooral bij koude start en motoren die (bijvoorbeeld door slijtage) een 

lagere compressie hebben. Een laag cetaangetal resulteert in een moeizame koude start en 

lawaaierige loop (klop), terwijl een hoog cetaangetal precies het omgekeerde met zich 

meebrengt. Dieselmotoren die met een hoog toerental draaien, vragen om een hoger 

cetaangetal dan laagtoerige diesels. Vandaar dat PPO’s en vetten vooral bij grote 

dieselmotoren toegepast worden, die bij lagere toerentallen werken. De lagere cetaangetallen 

vormen dan geen te groot bezwaar. Zo komt het ook dat grote dieselmotoren ook gebruik 

kunnen maken van diesel van mindere kwaliteit, zoals bijv. HFO (Heavy Fuel Oil). Een 

vergelijking tussen cetaangetal en brandstofkwaliteit staat in Tabel 2-4 [5]. 

Cetaangetal Oliën en vetten Diesel voor 

auto’s 

30-35 --- --- 

35-40 -- --- 

40-45 0 - 

45-50 + tot ++ 0 

>50 ++ + tot ++ 

Tabel 2-4 Vergelijking tussen cetaangetal en brandstofkwaliteit 

 --- :  niet inzetbaar     0 :  kan ingezet worden 

 -- :  zeer slechte ontsteking   + :  goede ontsteking 

 - :  slechte ontsteking    ++ :  zeer goede ontsteking 
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Cetaanindex en -getal zijn twee verschillende waarden. De cetaanindex wordt berekend uit 

o.a. de destillatiekromme en dichtheid; het cetaangetal wordt in een motor bepaald. Het 

cetaangetal kan verhoogd worden door additieven toe te voegen aan de brandstof. Deze 

explosieve stoffen verhogen het ontploffingskarakter van de brandstof, maar hebben weinig 

invloed op de fysische eigenschappen zoals dichtheid en destillatietemperaturen. De 

cetaanindex zal dus ook dezelfde blijven. De cetaanindex kan berekend worden via [10]: 
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In de praktijk ligt het cetaangetal 3 tot 5 punten hoger dan de cetaanindex [11].  

 

2.3.8. Calorische waarde 

 

De calorische of energetische waarde van een brandstof is een maat voor de energie-inhoud 

van die brandstof. De energetische waarde geeft aan hoeveel water een bepaalde brandstof bij 

volledige verbranding in staat is te verwarmen van 14,5 °C naar 15,5 °C. Dit wordt gemeten 

bij atmosfeerdruk. Om de temperatuur van 1 gram water met 1 graad te doen stijgen, is 1 

calorie (= 4,186 joule) nodig. 

 

Hierboven wordt gesproken over de warmte die vrijkomt bij verbranding. Dit wordt ook wel 

energetische bovenwaarde of verbrandingswaarde genoemd. Er is ook een energetische 
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onderwaarde, ook stookwaarde genoemd. Dit is de warmte die vrijkomt bij verbranding 

zonder de condensatiewarmte van de verbrandingsgassen mee te rekenen.  

Dus: bovenwaarde = onderwaarde + condensatiewarmte. 

De energetische bovenwaarde wordt gemeten met behulp van een caloriemeter. De 

onderwaarde wordt bepaald uit de hoeveelheid water die na afkoeling wordt aangetroffen. 

Veel gegevens omtrent de energetische waarde zijn bekend. Daarom kan de calorische waarde 

ook worden berekend als de chemische samenstelling van de brandstof bekend is. 

 

2.4 Chemische eigenschappen 

 

Naast de gedwongen reacties zowel bij het raffineren als bij het verbranden, treden er ook 

natuurlijke chemische reacties op. Deze zijn voor het grootste deel ongewenst, wil men de 

oliën of vetten als brandstof gebruiken. In het volgende worden de vijf belangrijkste kort 

toegelicht [5,12]. De optredende reacties zijn echter nog weinig gekend, zeker omdat vele 

verschillende reacties gelijktijdig optreden en metalen deze reacties katalytisch kunnen 

versnellen [12]. 

 

2.4.1. Isomerisatie 

 

Isomerisatie is een chemische reactie waarbij een isomeer van een molecule de transformatie 

ondergaat naar een ander isomeer. Bij isomerisatie verandert de ruimtelijke ordening van 

moleculaire groepen.  

 

Plantaardige oliën en vetten bevatten onverzadigde vetzuren, overwegend in de cis-vorm. Bij 

verhitting boven 150 °C of wegens het verharden vindt er meestal omvorming plaats tot de 

trans-vorm. Dit noemt men geometrische isomerisatie (Figuur 2-6). Deze cis- en trans-

isomeren hebben andere eigenschappen. Zo ligt het smeltpunt van de cis-vorm bijvoorbeeld 

lager dan van de trans-vorm. 
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Figuur 2-6 Geometrische isomerisatie 

 

Een verplaatsing van de dubbele binding noemt men plaatsisomerisatie (Figuur 2-7). Deze 

isomerisatie vindt het meest plaats bij geïsoleerde dubbele bindingen. 

 

 

Figuur 2-7 Plaatsisomerisatie 

 

Isomerisatie leidt in het algemeen tot een stijging van de viscositeit en van het smeltpunt. 

Deze zijn zeer ongunstig voor de kwaliteit van de brandstof. Men streeft immers naar een 

hoge vloeibaarheid [2]. 

 

2.4.2. Polymerisatie 

 

Polymerisatie is het samenvoegen van kleine koolwaterstoffen tot een lange keten.  

 

Vooral bij verhitting van vetten boven 250 °C stijgt de waarschijnlijkheid dat vetzuren zich 

met elkaar proberen te verbinden, in ketens of zelfs in ringstructuren. Dit noemt men 

thermische polymerisatie. Daarnaast bestaat er ook oxidatieve polymerisatie. Deze treedt 

overwegend op bij het verwarmen van oliën of vetten gedurende een lange tijd bij 

blootstelling aan lucht. Afzonderlijke vetzuurmoleculen worden intramoleculair of 

intermoleculair met elkaar verbonden via zuurstofbruggen. Bij intramoleculaire polymerisatie 

reageren twee vetzuren van dezelfde glyceridemolecule met elkaar, bij intermoleculaire 

polymerisatie zijn het twee vetzuren van verschillende glyceridemoleculen. Bij het afsplitsen 
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van de zuurstof, komt het net zoals bij thermische polymerisatie tot cyclisering of vorming 

van lange ketens. 

 

Polymerisatie leidt tot verdonkering, stijging van de viscositeit van de olie en verharding door 

het ontstaan van complexe molecuulverbindingen. Verder geeft het aanleiding tot korte 

onderhoudsintervallen voor brandstoffilters.  

2.4.3. Auto-oxidatie 

 

Zuurstofintrede, licht en warmte bevorderen het automatisch oxideren van oliën en vetten. 

Ook katalytisch werkende metaalionen (ijzer, koper) begunstigen de reactie.  

 

Bij auto-oxidatie wordt eerst een alkylgroep aangegrepen.  Daaruit volgt een kettingreactie die 

leidt tot het ontstaan van een in de keten ingebouwde hydroperoxidegroep. Deze is 

overwegend neutraal. De hydroperoxidegroep reageert echter verder in de vorming van 

aldehyden, ketonen en vetzuren. Deze benadelen de kwaliteit van de olie. Hoogonverzadigde 

oliën lopen het grootste gevaar, daar de activatie-energie hier zeer gering is. 

 

IJzer kan als katalysator optreden in het auto-oxidatie proces. Daarom dient men ijzeren 

oppervlakken steeds van een beschermlaag te voorzien indien ze in contact komen met de olie 

of het vet. In leidingen waardoor warme olie of vet stroomt, bouwt zich na een tijdje 

automatisch een verharde afzettingslaag op, die eveneens anti-oxidatief werkt.  

 

Een dalend joodgetal (minder onverzadigde vetzuren, 4.2.2) duidt op een hogere stabiliteit 

tegen auto-oxidatie. 

 

2.4.4. Hydrolytische splitsing 

 

Hydrolytische splitsing is het afsplitsen van de vetzuren uit de triglyceridemolecule onder 

invloed van een hydroxylgroep (OH-). Dit is dus een verzepingsreactie (zie 2.3.3). 

 

Zuiver water kan geen hydrolytische splitsing doorvoeren. Bij de aanwezigheid van micro-

organismen of enzymen samen met water worden oliën en vetten echter snel aangegrepen. 
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Die organismen kunnen uit de olie zelf afstammen, maar ook uit verontreinigingen die zich 

tijdens het gebruik en de opslag verzamelen. De activiteit van de micro-organismen stijgt met 

toenemend watergehalte in het vet. De wateroplosbaarheid stijgt bij toenemende temperatuur. 

Daarom zijn zowel microbacteriën, hoog watergehalte als hoge temperaturen extreem nadelig 

voor de opslag. Korte vetzuren splitsen zich bovendien gemakkelijker af dan langere.  

Om een hoge kwaliteit brandstof te waarborgen, dienen daarom speciale 

voorzorgsmaatregelen getroffen te worden voor de opslag: deze moet bij lage temperatuur 

gebeuren en zonder contact tussen de brandstof en water. 

 

2.4.5. Verzeping 

 

Vrije vetzuren kunnen met alkalimetalen tot zepen omgezet worden (verzeping: 2.3.3). Als 

nevenreactie wordt ook een deel van de triglyceridemolecule verzeept. Dit leidt tot 

veroudering van de olie of het vet, dus verslechtering van de kwaliteit. 

 

2.5 Veroudering 

 

Veroudering of degradatie van vetten of oliën is de verandering van de chemische 

samenstelling, dus van de eigenschappen van de brandstof, in de tijd. Door blootstelling aan 

verschillende belastingen treden er honderden complexe chemische reacties op, die tot meer 

dan 400 verschillende chemische verbindingen leiden. Uit de vetveroudering ontstaan 

vluchtige en niet-vluchtige verbindingen. De vluchtige treden uit het vet of de olie en komen 

in de omgeving terecht (indien het vet aan de omgeving is blootgesteld), de niet-vluchtige 

blijven in het vet. Zowel de niet-vluchtige bestanddelen in de olie, als de vluchtige 

bestanddelen die in de omringende lucht blijven, beïnvloeden de veroudering. 

 

Tot op heden onderscheidt men drie groepen die een invloed hebben op de degradatie [5]: 

- hydrolytische veroudering: Deze wordt veroorzaakt door de vochtigheid, dus door 

de aanwezigheid van water in het vet of de olie, of door intrede van water in de 

opslagtank, condensatie van waterdamp… Bij hoge temperaturen verdampt dit water 

en stijgt omhoog uit het vet, waarbij het onderweg reageert met de triglyceriden uit 

het vet. De hydrolyse van de triglyceriden leidt tot ontstaan of vermeerdering van:  
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● de vrije vetzuren (FFA) 

● mono- en diglyceriden 

● glycerol-moleculen 

- oxidatieve veroudering: De oxidatie van triglyceriden met zuurstof uit de lucht leidt 

bij verhoogde temperaturen tot ontstaan van hydroperoxiden, die een kettingreactie 

op gang brengen met vorming van aldehyden, ketonen, geoxideerde polymeren… 

- thermische veroudering: Hoge temperaturen leiden tot het ontstaan van dimeren en 

polymeren. Door splitsing van dubbele bindingen kunnen vrije vetzuren ontstaan. De 

gevormde polymeren verschuimen het vet en vertragen de doorgang van waterdamp 

uit het vet, zodat de hydrolytische veroudering sterker plaatsvindt.  

De drie verouderingsmechanismen zijn met elkaar verbonden. Begint de ene te werken, dan 

ontwikkelt zich een kringloop waarbij de andere ook beginnen te werken. Figuur 2-8 vat de 

verouderingsmechanismen, hun oorzaken en gevolgen samen. 

 

 

Figuur 2-8 Verouderingsmechanismen 
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2.6 Toepassing  

 

Momenteel zijn er 2 bedrijven in België die de motoren van ABC gebruiken met dierlijke 

vetten en plantaardige oliën als brandstof. Het slachthuis Seva in Moeskroen bouwde een 

installatie voor warmtekrachtkoppeling die dierlijke vetten gebruikt afkomstig van de eigen 

productie [13]. Ze gebruikt hiervoor de motoren van ABC. Daarnaast is er Electrawinds [14]. 

 

2.6.1. Electrawinds [15,16] 

 

Electrawinds is een Vlaams bedrijf, opgericht door de broers Luc en Paul Desender. Het is 

sinds 1998 actief in de sector van de groene, hernieuwbare energie. Ondertussen heeft het 

bedrijf al voor 150 miljoen euro geïnvesteerd of gepland in windmolens en biomassacentrales.  

 

De eerste windmolenparken staan in Brugge, Zedelgem en Perulwez in Wallonië, terwijl er 

projecten gepland of in uitvoering zijn in Nieuwpoort, Gistel en Ieper. Ook het buitenland 

wordt niet geschuwd: er is immers al een vergunning binnengehaald voor de bouw van een 

windmolenpark in Pontedera in Italië. 

 

In Oostende draait sedert midden 2005 een biomassacentrale waar dierlijke en plantaardige 

vetten in hernieuwbare energie worden omgezet. Begin 2007 werd een duplicaat van deze 

centrale opgestart in Moeskroen. De bedoeling is om midden 2007 in Oostende te beginnen 

met de bouw van een warmtekrachtcentrale die groen- en houtafval tot groene stroom en 

stoom zal omzetten.  

 

In Nieuwpoort wil Electrawinds een zonnepanelenpark bouwen met fotovoltaïsche energie 

(zonnelicht omzetten in elektriciteit) met een capaciteit van 1,5 MW op een oppervlakte van 

1,5 hectare. Dat zal meteen het grootste zonnepark van België worden.  

 

Voorlopig is Electrawinds vooral in België actief, al komt er in 2007 een eerste 

windmolenpark in Italië. De onderneming heeft intussen ook tal van vennootschappen 

opgericht in het zuiden van Europa, namelijk Italië, Griekenland en in Portugal. In al die 

landen wil Electrawinds centrales neerzetten voor zonne-energie, biomassa en wind. Ook in 
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Roemenië, Bulgarije en Afrika heeft de groep concrete doelstellingen. In Vlaanderen wil 

Electrawinds zich de volgende jaren opwerken tot de grootste elektriciteitsproducent na 

Electrabel, maar enkel met groene stroom. De droom is een Europese toptienspeler te worden. 

 

2.6.2. Electrawinds biomassacentrales 

 

In de zomer van 2005 heeft Electrawinds op het industrieterrein "Plassendale 2" in Oostende 

zijn eerste biomassacentrale van België opgestart (Figuur 2-9): een 12 MW-centrale die een 

30.000-tal gezinnen (gans Oostende) kan voorzien van hernieuwbare energie. Het betrof hier 

een Europese primeur waarbij men op basis van gebruikte frituuroliën, gekweekte oliën en 

dierlijke vetten, groene elektriciteit en stoom aanmaakt. Deze producten werden vroeger 

verwerkt in de dierenvoeding, maar na de dioxinecrisis werd dit verboden. Nu worden de 

meeste van deze producten nog verbrand voor stoomopwekking en/of verwarming (cfr. 

Scandinavische landen). De Europese wetgever heeft echter aanzienlijk strengere eisen 

gesteld naar uitlaatgasnormen, waardoor deze installaties op korte termijn verboden zullen 

worden. De biomassa-installatie in Oostende was de eerste in zijn soort die deze 

afvalproducten kon verwerken, conform de strengste Europese normen. Bovendien zorgt deze 

“groene stroom” voor een besparing van meer dan 66.000 ton CO2-uitstoot per jaar [14]. 

 

De stroom wordt opgewekt door dierlijke vetten (en uitzonderlijk ook plantaardige oliën) als 

brandstof te gebruiken voor 4 motoren van ABC (16VDZC-motoren).  Het uitgaand 

mechanisch vermogen van de installatie wordt omgezet in elektrisch vermogen met behulp 

van alternatoren. Er wordt jaarlijks ongeveer 22.000 ton brandstof verbrand. De jaarlijkse 

productie bedraagt circa 110.000 MWh, wat vergelijkbaar is met een 25tal grote windmolens 

aan de kust. De warmte van de uitlaatgassen wordt gerecupereerd om stoom te maken. Deze 

stoom wordt deels gebruikt voor de voorverwarming van de brandstoffen en de rest zal in de 

toekomst aangewend worden om serres te verwarmen [14,15]. 
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Figuur 2-9 Biomassacentrale Oostende 

 

In februari 2007 startte Electrawinds zijn tweede biomassacentrale op in Moeskroen. In deze 

centrale worden dezelfde dierlijke vetten als in Oostende gebruikt als brandstof voor een V18 

MAN-motor met een mechanische vermogen van 18,2 MW (Figuur 2-10 en Figuur 2-11). De 

motor draait op 500 tpm en drijft een alternator aan die 17,7 MW elektrisch vermogen op het 

net steekt. Dit komt neer op een jaarlijkse productie van 141.000 MWh, vergelijkbaar met 35 

windmolens aan de kust. De warmte van de uitlaatgassen wordt gebruikt voor de verwarming 

van het plaatselijk zwembad en de sporthal en om stoom te produceren, deels voor eigen 

gebruik, deels voor gebruik door een naburig bedrijf dat stoom nodig heeft voor productie 

[14,15]. 

 

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft concrete plannen om op haar gronden in Wieze 

een nieuwe elektriciteitscentrale te bouwen, die zal draaien op palmstearine: een restproduct 

van palmolie dat niet in de voeding terechtkomt. Het bedrijf Electrawinds, dat onlangs een 

joint venture sloot met Wilmar, een Aziatische producent van palmolie, zal de centrale 

bouwen. Deze centrale zal de hele chocoladefabriek kunnen voorzien van stroom en 

daarenboven nog extra elektriciteit produceren voor zowat 60.000 huisgezinnen [1]. 
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Figuur 2-10 MAN V18 motor biomassacentrale Moeskroen 

 

Figuur 2-11 Bovenaanzicht MAN V18 motor biomassacentrale Moeskroen 
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3. De ABC-motor 

3.1 Algemeen 

 

Er is op regionaal en lokaal niveau in toenemende mate interesse in toepassing van pure 

plantaardige olie (PPO) en dierlijk vet als brandstof, getuige de initiatieven van verschillende 

gemeenten, provincies en particulieren. Deze zijn een mogelijke vervanger van diesel en 

genieten bij publiek en politiek inmiddels enige populariteit, mede als regionaal 

implementeerbare oplossing voor klimaatverandering en andere milieuproblemen.  

Er is echter nog maar weinig bekend over de aan implementatie gerelateerde werkelijke 

milieuvoordelen en kosten. Ook is niet duidelijk voor welke toepassingen deze brandstoffen 

geschikt zijn, welke eisen vanuit die toepassingen worden gesteld aan motor en brandstof en 

welke andere technische aspecten bij gebruik een rol spelen – bijvoorbeeld ten aanzien van 

opslag [4]. 

 

Aangezien plantaardige oliën en dierlijke vetten over het algemeen een hoge viscositeit, een 

lage vloeibaarheid bij lage temperaturen, een hoog molecuulgewicht en een hoger vlampunt 

(moeilijkere ontsteking) hebben, kan men deze wel als brandstof inzetten in dieselmotoren, 

maar hiervoor zal de dieselmotor moeten aangepast worden. Zo zal men bijzondere aandacht 

moeten schenken aan voorverwarming en filtratie van de brandstof, alsook eventueel aan het 

monteren van andere verstuivers (soms zelfs een andere injectiepomp) en het wijzigen van het 

injectiemoment. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd 2-

tanksysteem in combinatie met brandstofverwarming om de viscositeit van de brandstof te 

verlagen, zodat men de originele verstuivers en injectiepomp(en) kan behouden. Deze waren 

immers ontworpen voor diesel. Ook ABC maakt hiervan gebruik (zie 3.2). Er wordt dan 

gestart op diesel en als de motor op bedrijfstemperatuur is, wordt overgeschakeld op de 

alternatieve brandstof. Deze is namelijk meer viskeus dan diesel en wordt daarom bij koude 

motor minder goed verbrand. Op bedrijfstemperatuur is de verbranding wel goed. 

 

Het gebruik van PPO’s en dierlijke vetten als brandstof is tot dusver nog beperkt tot de 

klassiekere dieselmotormodellen. De ervaring op nieuwe dieseltechnologieën (zoals common-

rail) is nog beperkt. De zeer fijne injectiegaatjes en de zeer hoge werkdrukken die bij 
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common-rail optreden, kunnen namelijk problemen geven bij de viskeuze oliën en vetten. 

Ook zijn niet alle dieselpompen geschikt voor deze brandstoffen. De kost van een dergelijke 

ombouw ligt tussen 2000 en 3000 euro voor personenwagens [17]. 

Een ander nadeel, naast de dure ombouw, is dat de brandstof (tot nog toe) niet via de 

bestaande distributiekanalen wordt aangeboden. In Duitsland rijden er toch enkele duizenden 

auto’s en vrachtwagens op PPO, in Nederland is er ook een kleine markt die kan bestaan 

dankzij een accijnsvrijstelling van deze brandstof. De verwachting is niet dat deze markt sterk 

zal groeien [18]. De toepassing van PPO’s en dierlijke vetten als brandstof zal zich 

voornamelijk beperken tot gebruik in grote (stationaire) dieselmotoren voor spoorweg- en 

scheepstoepassingen, en voor (groene) energieopwekking.  

 

3.2 Brandstofcircuit ABC-Motor [2] 

 

De verbranding van een dierlijk vet of een plantaardige olie met een dieselmotor kan niet 

zomaar. Er zijn steeds verschillende aanpassingen nodig (zie ook 3.1). ABC heeft een speciaal 

brandstofcircuit (Figuur 3-1) ontworpen om deze alternatieve brandstoffen te kunnen 

verbranden. Er wordt steeds op diesel gestart. Nadat bepaalde voorwaarden vervuld zijn, 

wordt er overgeschakeld naar de alternatieve brandstof.  
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Figuur 3-1 Brandstofcircuit 
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3.2.1. Dieselomloop 

 

Vanuit een dagtank, gevuld met diesel, wordt diesel rechtstreeks verpompt via een 

brandstofpomp naar een filter. Een overloopventiel zorgt ervoor dat een teveel aan diesel 

terug naar de tank gevoerd wordt. Na de filter gaat de brandstof naar de switch over module. 

Deze module (zie verder) zorgt voor een vloeiende overschakeling van diesel naar 

alternatieve brandstof. Vanuit de switch over module stroomt de diesel via een collector naar 

het injectiesysteem (Figuur 3-2). 
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Figuur 3-2 Dieselomloop 

3.2.1.1. Brandstofpomp 

 

Door de brandstofpomp (Figuur 3-3) wordt de diesel rechtstreeks naar de filter gepompt. De 

pomp is voorzien van een terugslagklep. Overtollige diesel wordt via een overloop terug naar 

de tank geleid. Bij ABC is de brandstofpomp een tandradpomp.  
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Figuur 3-3 Brandstofpomp 

 

In sommige gevallen wordt er ook nog een waterafscheider geplaatst tussen de tank en de 

pomp. Water in de brandstof kan immers tal van problemen veroorzaken. Druppels water in 

de brandstof zijn een ideaal medium om vuil en roest binnen te brengen. De brandstofpomp 

kan verstopt raken door een kleine hoeveelheid water.  

Een separator haalt water uit de brandstof door bezinking. Water en grove vuildeeltjes zijn 

immers zwaarder dan brandstof, ze bezinken en worden uitgefilterd. Een centrifugaal 

separator slingert water en vuildeeltjes als gevolg van de centrifugaalkracht tegen de 

rotorwand en filtert deze zo eruit. 

3.2.1.2. Brandstoffilter 

 

ABC gebruikt een VOKES filter (Figuur 3-4). Dit is een ster-zeef filter. De filter bestaat uit 

twee filterelementen. Ze kunnen beide ingeschakeld worden, of elk apart. Dit laatste is 

interessant om een filterelement te reinigen terwijl de brandstoftoevoer gewoon door kan 

gaan. Deze filter wordt niet gebruikt voor het alternatieve brandstofcircuit. 
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Figuur 3-4 Brandstoffilter 

3.2.1.3. Switch over module 

 

De diesel gaat gewoon door de switch over module (Figuur 3-5). Deze module wordt bediend 

met perslucht. Als er enkel diesel verbrand wordt in de motor, is er geen perslucht signaal, dus 

geen bekrachtiging van de kleppen. Enkel de klep1 voor diesel staat dus open, de andere zijn 

gesloten. Na deze klep stroomt de diesel via een mengtank naar het injectiesysteem. 
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Figuur 3-5 Switch over module 

3.2.1.4. Collector-injectiesysteem 

 

Via een collector stroomt de diesel naar de verschillende injectiepompen. De injectiepomp 

zorgt voor de gewenste injectiedruk. Via de injectieleiding komt de diesel bij de injector 

terecht. Deze zal op het juiste moment de juiste hoeveelheid brandstof injecteren in de 

verbrandingskamer. 

 

3.2.2. Alternatieve brandstofomloop 

 

Grote motoren verbruiken grote hoeveelheden brandstof. Daarom is het noodzakelijk om een 

grote stock dierlijke vetten of plantaardige oliën te hebben, wil men de motor een voldoende 

lange tijd laten draaien. Meestal wordt het vet of de olie in ruwe vorm toegeleverd en 

opgeslagen in grote silo’s. De brandstof wordt dan eerst geraffineerd (zie hoofdstuk 6) en erna 

terug opgeslagen in andere silo’s. Deze silo’s bevatten dan de brandstof die ‘klaar’ is om te 

verbranden in de motoren. Vanuit deze silo’s lopen er dan leidingen naar ofwel een dagtank, 

ofwel een warmtewisselaar die rechtstreeks is aangesloten op de fuel booster module. In het 

eerste geval wordt de brandstof in de dagtank verwarmd tot zo’n 80 °C. Deze dagtank bevat 
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ongeveer de hoeveelheid om de motor 1 dag of 1 interval (zo lang men wenst) te laten 

draaien. Van hieruit wordt de brandstof dan naar de fuel booster module geleid (Figuur 3-6). 

In het tweede geval is de warmtewisselaar zo gedimensioneerd dat deze de ongeveer constant 

benodigde hoeveelheid brandstof tot de juiste temperatuur kan verwarmen. Een tussentank 

(dagtank) is dan niet nodig. Nadeel is wel dat men moeilijk of niet kan variëren qua 

brandstofdebiet.  

Tussen de silo en de dagtank of warmtewisselaar zit nog een separator, die water en 

vuildeeltjes verwijdert. Vanuit de dagtank of warmtewisselaar gaat de verwarmde brandstof 

door de fuel booster module naar de switch over module, gevolgd door de collector, 

injectiepomp en injector. Er is ook een retourleiding voorzien. 
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Figuur 3-6 Alternatief brandstofcircuit 
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3.2.2.1. Opwarming 

 

De verwarming kan elektrisch of met stoom gebeuren afhankelijk van de investeringskost 

tegenover de energiekost. Meer en meer wordt er ook verwarmd door recuperatie van 

(rest)warmte van andere processen of installaties. Men verwarmt meestal tot 75 à 80 °C. 

Soms gebruikt men een separator heater die naast water ook vuil afscheidt, en zorgt voor de 

verwarming van de brandstof.  

 

De ABC motoren verbruiken zo’n 200 g brandstof per kWh. Voor de 16VDZC motor met een 

vermogen van 3500kW kan men dan een dagverbruik berekenen: 

dag

l

dag

kg

h

kg

h

g
kW

kWh

g
000.20800.16700000.7003500.200 ±====  (3.1) 

Hiermee kan dus het volume van een dagtank worden bepaald of de capaciteit van de 

warmtewisselaar. 

3.2.2.2. Fuel booster module 

 

De fuel booster module is een module die enkel bij de alternatieve brandstoffen wordt 

gebruikt. Deze module heeft een vijftal doelen: 

- ontluchten van de brandstof 

- druk opvoeren door middel van pompen 

- verder opwarmen van de brandstof tot de gewenste viscositeit is bereikt 

- filtratie van de brandstof met duplexfilter  (Booster filter) 

- meting van de viscositeit 

Het belangrijkste doel is het regelen van de viscositeit. In een centrale computer worden de 

signalen van bepaalde meetpunten verwerkt. Als de viscositeit te laag of te hoog is zal deze 

centrale pc op zijn beurt een signaal geven om de brandstof minder of meer te verwarmen. 

Aan de uitgang van de fuel booster module dient de viscositeit steeds dezelfde te zijn. Als 

algemene waarden gelden een viscositeit van ongeveer 10 cSt, een temperatuur van ongeveer 

100 °C en een druk van 4 à 5 bar. 
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3.2.2.3. Switch over module 

 

Om doorgang te verlenen aan de alternatieve brandstof en de diesel tegen te houden, worden 

alle kleppen omgeschakeld met behulp van perslucht: klep1 gaat over naar gesloten toestand, 

klep2 en klep3 worden geopend (Figuur 3-7). De brandstof gaat door de filter, waarbij hij 

nogmaals gefilterd wordt tot ongeveer 10 µm nauwkeurig (eindfiltrage). Daarna gaat de 

brandstof via klep2 naar de mengtank (mixing vessel). Het diafragma zorgt ervoor dat de 

brandstof een weerstand ondervindt en zo niet de gemakkelijkste weg kiest. Indien klep2 niet 

goed zou schakelen, kan de brandstof rechtstreeks terug naar de retourleiding via dit 

diafragma. Via klep3 is er terugstroom naar de tank mogelijk. 

 

 

Figuur 3-7 Switch over module voor vetten/oliën 

 

De gebruikte filter  (Figuur 3-8) in de switch over module is een Boll & Kirch filter. Het 

filterelement is een inox ster-zeef. De werking is analoog als die van de brandstoffilter. Voor 

de vetten en oliën wordt er tot 10 µm nominaal gefilterd. Dit wil zeggen dat 95% van de 

deeltjes van die grootte wordt tegengehouden.  
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Figuur 3-8 Switch over module met filter 

 

Voor het filteren van de vetten en oliën heeft de filter een speciale behandeling nodig. De 

vrije vetzuren kunnen immers tot snelle aftakeling van de filter leiden. Daartoe wordt het huis 

van de filter ondergedompeld in een nikkelbad en maakt men gebruik van speciale dichtingen. 

In sommige uitvoeringen is er in het filterelement ook nog een magneet voorzien om 

metallische deeltjes weg te halen. 

 

De mixing vessel (mengtank, Figuur 3-9) zorgt voor een aanvaardbare overgang van koude 

diesel naar warme vetten. Zonder deze zouden de injectiepomp en injectieleidingen sterk 

uitzetten op korte tijd, wat het vastlopen van de pomp tot gevolg kan hebben. De mixing 

vessel zorgt voor een geleidelijke overgang van diesel naar vetten en dus voor een 

geleidelijkere temperatuursstijging. De warme vetten worden via een nozzle verspreid in de 

koude diesel. Een mengsel van beide stroomt dan naar de motor. Geleidelijk aan wordt er 

meer vet en dus minder diesel doorgelaten. 
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Figuur 3-9 Mixing vessel (principeschets) 

3.2.2.4. Toevoercollector 

 

Na de switch over module stroomt de brandstof naar de toevoercollector (Figuur 3-10). Deze 

zorgt ervoor dat alle injectiepompen voorzien worden van brandstof. De druk van de vetten 

bedraagt nu nog ongeveer 4 bar. 

 

 

Figuur 3-10 Toevoercollector 
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3.2.2.5. Injectiesysteem 

 

Het injectiesysteem bestaat uit een injectiepomp, een duo-injectieleiding (een brandstofleiding 

die bestaat uit twee concentrische pijpen (Figuur 3-11): als er lek is in de binnenpijp, dan 

wordt de brandstof verzameld in de buitenpijp en terug naar de brandstoftank geleid) en een 

verstuiver (Figuur 3-12). De injectienaald opent bij een druk van 275 bar. 

 

Figuur 3-11 Duo-injectieleiding 

 

 

Figuur 3-12 Injector 
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3.2.2.6. Retourcollector 

 

Een retourcollector (Figuur 3-13) voert het teveel aan vetten terug naar de tank. Deze retour is 

enkel voor de vetten mogelijk. Voor de diesel is er geen terugstroom. De diesel wordt dus 

volledig opgebruikt. Vroeger had de diesel wel een retour, maar dan kreeg men problemen 

omdat er vetten in de dieseltank terecht kwamen. 

 

 

Figuur 3-13 Retourcollector 

 

3.2.3. Overschakeling van diesel naar olie of vet 

 

De overschakeling van diesel naar een alternatieve brandstof gebeurt met behulp van een 

persluchtsysteem dat de switch over module aanstuurt (Figuur 3-5 en Figuur 3-7).  

Als er persluchtdruk is, zal klep1 sluiten, klep2 en klep3 zullen openen. Hierbij wordt er dus 

olie of vet naar de motor gestuurd. Als er geen persluchtdruk is, is klep1 open en zijn klep2 en 

klep3 gesloten, zodat diesel naar de motor wordt gestuurd. Bij noodstop is er geen 

persluchtdruk, dus werkt de motor op diesel. Ook bij viscositeits- of drukafwijking wordt er 

teruggeschakeld op diesel.  
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Er wordt altijd eerst gestart met diesel. Als de motor gestabiliseerd is, schakelt men over op 

de vetten of oliën. Voordat men de motor stillegt, schakelt men de motor nog snel om op 

diesel opdat alle alternatieve brandstof uit de leidingen en modules verwijderd zou zijn. Deze 

kan immers hard worden en verstoppingen veroorzaken bij afkoeling.  

 

Er zijn een aantal voorwaarden om overschakeling van diesel naar vet of olie door te voeren: 

- De temperatuur van het koelwater moet minstens 70 °C bedragen. 

- De smeerolie aan de ingang van de motor moet een temperatuur van ongeveer 50 °C 

hebben. 

- De motor moet tussen 25% en 60% belast zijn bij omschakeling. 

- Aan de uitgang van de fuel booster module moet de viscositeit de gewenste waarde 

hebben. 

- Er mogen geen alarmen actief zijn. 

- Bij gebruik als opwekker van groene elektriciteit, is de motor verbonden met een 

alternator die elektriciteit opwekt. De motor dient dan succesvol gesynchroniseerd te 

zijn. 

 

De eerste 5 voorwaarden spreken voor zich, de laatste licht ik wat nader toe, daar het ook in 

de biomassa-centrale van Electrawinds in Oostende van toepassing is. 

 

Voor het opwekken van groene stroom, verbindt men de motor met een alternator. De 

alternator zet de mechanische energie van de motor om in elektrische energie. Deze wordt aan 

het net afgegeven.  

Een alternator bestaat uit een rotor die ronddraait binnen een vaste stator. De rotor is een 

elektromagneet, die door gelijkstroom wordt bekrachtigd. De stator bestaat uit een vaste 

cilinder met koperen wikkelingen, waarin een driefasige wisselstroom wordt opgewekt door 

de draaibeweging van de rotor.  

De rotor draait aan een constante snelheid om steeds een nauwkeurige netfrequentie van 50 

Hz te krijgen. Daartoe dient de motor aan een constant toerental te draaien. Nemen we het 

voorbeeld van een 16VDZC motor, zoals bij Electrawinds. Deze draait nominaal aan 1000 

toeren per minuut, net zoals de rotor van de alternator. In een zespolige alternator (drie 

poolparen) ziet de statorwikkeling per omwenteling van de rotor drie keer een wisselend veld, 

wat eigenlijk overeenkomt met 3000 tpm, of de gewenste 50 Hz.  
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Tussen de alternator en het net is er een schakelaar. Deze wordt enkel gesloten als er drie 

voorwaarden vervuld zijn: 

- De frequentie van de alternator moet gelijk zijn aan de frequentie van het net. 

- De fasen moeten gelijk zijn. 

- De spanning moet gelijk zijn. 

Als deze drie vervuld zijn, is de motor synchroon aan de alternator, en wordt de motor-

alternator installatie aan het net geschakeld.  
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3.3 Injectiepomp 

3.3.1. Algemeen 

 

De motoren van ABC hebben per cilinder één injectiepomp (Figuur 3-14). Deze bestaat uit 

een injectieplunjer en een pompcilinder.  

 

 

Figuur 3-14 Injectiepomp met injectieplunjer en pomphuis 

Injectie
plunjer 

Pomphuis 
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De plunjer wordt door de nokkenas in opbrengstrichting bewogen in het pomphuis (naar 

boven op Figuur 3-14) en door de plunjerveer teruggeduwd. De nokkenas zelf wordt via een 

tandwieloverbrenging aangedreven door de krukas van de motor. De nokkenas draait half zo 

snel als de krukas (viertaktmotor). De pompelementen zijn in lijn geplaatst. Tussen de hoge 

druk ruimte in de pomp en de injectieleiding zijn vaak extra perskleppen gemonteerd. Deze 

zorgen voor een beter vastgelegd inspuiteinde en verminderde na-inspuitingen. 

Deze injectiepompen zijn heel betrouwbaar en hebben een gemiddelde levensduur van 

ongeveer 30.000 draaiuren.  

 

3.3.2. Inspuittechniek [2] 

 

De brandstofvoorziening van de motor wordt geregeld door het inspuitsysteem: de brandstof 

wordt door de injectiepomp onder de vereiste injectiedruk gebracht en via een duo-

inspuitleiding naar de verstuiver geperst en in de verbrandingsruimte geïnjecteerd. Het 

verloop van het verbrandingsproces hangt volledig af van de manier waarop en in welke 

hoeveelheid de brandstof in de cilinders wordt gespoten. Hierbij zijn de voornaamste 

parameters het inspuitmoment, de inspuitduur, de verdeling in de verbrandingsruimte, het 

ontstekingsuitstel, de hoeveelheid ingespoten brandstof per graad krukhoek en de totale 

injectiehoeveelheid. Alle invloedsfactoren dienen op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd te 

worden voor het probleemloos functioneren van de motor en voor een optimale afstemming 

tussen brandstofverbruik, uitstoot van schadelijke emissies en geluidsproductie. 

 

3.3.2.1. Regeling van de injectiehoeveelheid 

 

De slag van de injectieplunjer ligt vast. Om de injectiehoeveelheid te veranderen, zijn er op de 

plunjer helixvormige groeven aangebracht. Door de plunjer met een regelstang te verdraaien, 

kan aldus de werkzame slag veranderd worden. Dit wordt hieronder nader toegelicht (Figuur 

3-15). 
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Figuur 3-15 Plunjerbeweging 

Als de plunjer zich in zijn onderste dode punt bevindt, zijn de toevoerpoorten open. De 

brandstof, die onder druk staat van de opvoerpomp, zal dan vanuit de brandstofcollector naar 

de pompkamer vloeien (Stand 1). De opwaartse beweging van de plunjer door de nokkenas, 

sluit de toevoerpoorten af. Dit noemt men voorslag (Stand 2). Bij het verder omhoog bewegen 

zal de druk in de pompkamer stijgen. Wanneer de druk voldoende hoog is, wordt de persklep 

geopend en de druk in de inspuitleiding opgebouwd (persslag, Stand 3). Daarna volgt de 

effectieve slag waarbij de brandstof via de verstuiver in de verbrandingsruimte wordt 

gespoten (Stand 4). Van zodra de helixvormige groef de toevoerpoort vrijgeeft, is de 

effectieve slag ten einde en vindt de restslag plaats tot de plunjer zich in zijn bovenste dode 

punt bevindt (Stand 5). Vanaf het vrijgeven van de toevoerpoort, wordt er geen brandstof 

meer ingespoten, omdat de brandstof via de groef en toevoerpoort naar de brandstofcollector 

wordt teruggevoerd en de druk dus snel gedaald is. Nadat de plunjer zijn bovenste dode punt 

bereikt heeft, drukt een veer de plunjer terug naar beneden en wordt er brandstof in de 

pompkamer gebracht totdat de toevoerpoort door de helix wordt afgesloten. Tijdens het 
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verdere verloop van de slag ontstaat er een onderdruk in de pompkamer, totdat de bovenzijde 

van de plunjer de toevoerpoorten weer vrijgeeft en er brandstof in de pompkamer stroomt. 

Vervolgens herhaalt de beschreven cyclus zich. 

 

Vermits de slag van de injectieplunjer met dit procédé volledig vastligt, moet een ander 

mechanisme ervoor zorgen dat de injectiehoeveelheid gewijzigd kan worden. Immers, 

afhankelijk van de belasting en het toerental dient een aangepaste brandstofhoeveelheid 

geïnjecteerd te worden. Dit gebeurt door het regelen van de effectieve slag, zoals aangeduid 

op Figuur 3-16. De tandheugel-regelstang kan de injectieplunjer verdraaien, waardoor de 

helix de toevoerpoort eerder of later vrijgeeft. Alzo wordt het inspuiteinde en dus de 

inspuithoeveelheid bepaald. Bij volle belasting geeft de helix de toevoerpoort pas laat vrij 

(Stand c), zodat de effectieve slag dan groot is en er veel brandstof wordt geïnjecteerd. Bij 

deellast wordt de toevoerpoort eerder vrijgegeven. Om de motor stil te leggen, wordt de 

plunjer volledig verdraaid, tot de langsgroef voor de toevoerpoort staat. Dan staan 

pompkamer en brandstofcollector voortdurend in verbinding, zodat er geen brandstof wordt 

verpompt.  

 

Het verdraaien van de plunjer gebeurt met een tandheugel-regelstang en een regelhuis met 

vertanding. De regelstang wordt op zijn beurt aangedreven door de snelheidsregelaar.  

 

 

Figuur 3-16 Regeling van de effectieve slag 
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3.3.2.2. Pompelement 

 

Het pompelement bestaat uit een plunjer en een pomphuis. Doordat de plunjer als een passing 

met heel kleine speling in het pompelement beweegt, komt de eigenlijke pompwerking tot 

stand en kunnen zeer hoge drukken gegenereerd worden. De vereiste speling bedraagt tussen 

de 4 en 7 µm. Door deze minimale speling zijn er geen extra afdichtingselementen nodig. 

Wanneer de passing echter verloren gaat, kan de pomp onvoldoende druk leveren en valt de 

motor stil. Dat is ook de problematiek als met alternatieve brandstoffen wordt gewerkt (zie 

verder). Plunjer en pomphuis zijn op elkaar afgestemd en mogen dus niet onderling 

uitgewisseld worden met andere pompelementen. 

 

De cilinders zijn van twee toevoerpoorten voorzien, die voor de brandstoftoevoer vanuit de 

collector en voor het overstromen zorgen. De plunjer is, zoals reeds vermeld, voorzien van 

een langsgroef en een helixvormige groef (Figuur 3-17).  

 

Figuur 3-17 Pompelement 
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De smering van de pompelementen gebeurt niet door de smeerolie van het smeersysteem, 

maar door de brandstof zelf. Zou de smering immers met smeerolie gebeuren, dan zou de 

motorolie na een tijdje, door lekkage van brandstof langs de plunjers, sterk verdunnen. Om dit 

te vermijden, wordt een terugvoer van lekbrandstof van pompelement naar brandstofcollector 

toegepast. Dit gebeurt via een ringvormige groef in het pomphuis die via een boring in 

verbinding staat met de brandstofcollector (Figuur 3-18). 

 

 

Figuur 3-18 Smering door lekbrandstof-terugvoer 

 

3.3.2.3. Perskleppen 

 

De persklep heeft als taak de injectieleiding van het hogedrukbrandstofcircuit te scheiden en 

na de inspuiting de druk in de leiding en verstuiverkamer tot een bepaalde restdruk terug te 

brengen. Deze drukontlasting leidt tot een snelle en nauwkeurige afsluiting van de verstuiver 

en voorkomt ongewenst nadruppelen.  
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Tijdens de persslag van de plunjer, wordt de persklep door de druk in de pompkamer van zijn 

zitting getild (Figuur 3-19). De brandstof vloeit dan via persklephouder en inspuitleiding naar 

de verstuiver. Van zodra de persslag beëindigd is, dus wanneer de helixgroef de toevoerpoort 

weer vrijgeeft, valt de druk in de pompkamer weg. Een veer duwt de persklep terug op zijn 

zitting. Door een extra schijf op de persklep, wordt de injectieleiding deels ontlast: 

pompkamer en injectieleiding worden door die schijf van elkaar gescheiden, nog voor de 

persklep op zijn zitting terechtkomt. Hierdoor ontstaat een druk in de injectieleiding, die heel 

wat lager is dan de injectiedruk. 

 

 

Figuur 3-19 Persklep 

 

3.3.3. Problematiek 

 

Bij het gebruik van pure plantaardige oliën en dierlijk vetten als brandstof, ontstaan 

problemen met de injectiepompelementen: de levensduur vermindert van ongeveer 10.000 

uren bij werking op diesel tot een 200 tot 700tal uren bij werking op olie of vet.  
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De oorzaak ligt zowel bij de brandstof als bij het materiaal. Een plantaardige olie of dierlijk 

vet bevat immers een zeker aantal agressieve vrije vetzuren (zie 4.2.3). Deze en nog tal van 

andere bestanddelen van de brandstof kunnen de plunjer en pompcilinder aantasten en het 

kogellagerstaal X100Cr6, waaruit plunjer en pomphuis zijn gemaakt, corroderen. Hierdoor 

kan de belangrijke passing van 4 tot 7 µm verloren gaan, waardoor de pomp de gewenste druk 

niet meer kan leveren, zodat de motor het gewenste vermogen niet meer kan leveren en 

uiteindelijk zal stilvallen.  

 

In [2] werd al een grondig onderzoek verricht naar mogelijke coatings voor plunjers en 

pomphuizen, voorlopig nog zonder resultaat. De laatst voorgesteld oplossing was het coaten 

van pompelementen met een TiN-laag via een PVD proces. Zowel niet-gecoate als TiN-

gecoate plunjers en pomphuizen zijn verder onderzocht in hoofdstuk 7. Maar eerst worden de 

belangrijkste parameters van plantaardige oliën en dierlijke vetten nader toegelicht, om een 

inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken voor dergelijke problemen.  
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4. Brandstofspecificaties 
 

Bij het gebruik van dierlijke vetten en plantaardige oliën als motorbrandstof, treden enkele 

problemen op, die uitvoerig zullen besproken worden in het volgende hoofdstuk. De 

hoofdzaak van de problematiek ligt bij de brandstof: deze heeft een andere samenstelling dan 

diesel. Ze heeft andere chemische eigenschappen, een hogere viscositeit… Om de problemen 

in de toekomst te vermijden, zal een aanpassing van enkel de motor nooit een voldoende 

resultaat geven. De olie zal ook aan bepaalde vereisten moeten voldoen. In dit hoofdstuk 

wordt de huidige stand van normering toegelicht en worden de belangrijkste 

brandstofparameters die voor problemen (kunnen) zorgen nader besproken. In hoofdstuk 6 

wordt dan uitgelegd hoe aan die gewenste specificaties kan worden voldaan. 

 

4.1 Normen en specificaties 

4.1.1. Kwaliteitsstandaard en DIN voornorm 

 

De structuur en de bestanddelen zullen voor het overgrote deel de eigenschappen van een 

PPO of dierlijk vet bepalen. Deze zullen al naargelang het gebruik aan verschillende eisen 

moeten voldoen. Voor brandstoffen worden de vereisten normalerwijze onder de vorm van 

normen vastgelegd (bijv. voor diesel: DIN EN 590 en voor biodiesel DIN EN 14214). Voor 

een PPO of dierlijk vet bestaat een dergelijke norm momenteel nog niet, deze zal zeker 

volgen. In Duitsland is men de laatste jaren behoorlijk druk bezig geweest met het vastleggen 

van een bruikbare kwaliteitsnorm voor pure plantenolie. Als basis voor deze norm wordt 

wellicht de kwaliteitsstandaard voor raapzaadolie (=koolzaadolie) als brandstof genomen: 

RK-Qualitätsstandard 05/2000. Deze werd in Duitsland samengesteld in het kader van tot dan 

toe geldende onderzoeksactiviteiten, in gemeenschappelijk overleg met producenten van 

motoren op PPO’s, olieproducenten, analytische instituten en wetenschappers [12]. Het 

vastleggen van een norm is erg belangrijk omdat de meeste persinstallaties een andere 

kwaliteit olie of vet produceren. Nu is de kwaliteit enorm belangrijk voor het resultaat als 

brandstof, zo getuigen de optredende problemen (zie hoofdstuk 5). 
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De in de RK-kwaliteitsstandaard (Figuur 4-1) vastgelegde kwaliteitscriteria kunnen 

onderverdeeld worden in koolzaadolie-karakteristieke, quasi constante eigenschappen (zoals 

dichtheid, vlampunt, viscositeit en joodgetal), alsook in variabele eigenschappen (zoals 

oxidatiestabiliteit en neutralisatie (TAN) getal), die van materiaalkeuze en van productie- en 

opslagprocédé afhangen [12]. 

 

De dichtheid of densiteit is genetisch vastgelegd en kan gebruikt worden ter onderscheiding 

van verschillende PPO’s en vetten. Met stijgend koolstofgehalte (langere ketens) verhoogt 

ook de waarde van de densiteit, terwijl een stijgend aantal dubbele bindingen leidt tot een 

daling van de densiteit. De RK-standaard legt voor de dichtheid een beperking op: deze moet 

zich tussen 900 en 930 kg/m³ bevinden. In de meest rechtse kolom staat de proefmethode 

volgens dewelke de densiteit bepaald dient te worden. We zien dat er voor deze parameter 

twee proefmethodes mogen gebruikt worden. Meestal is er echter maar één proefmethode. 

 

De andere eigenschappen die vastgelegd zijn door de RK-standaard, zijn resp. vlampunt, 

verbrandingswaarde, kinematische viscositeit, koolstofresidu, joodgetal, zwavelgehalte, en de 

variabele eigenschappen verontreiniging of contaminatie, neutralisatiegetal, oxidatiestabiliteit, 

fosfor-, as- en watergehalte. 

 

De keuze van de parameters en de waarden zijn erg belangrijk omdat men daarmee bepaalde 

oliesoorten kan aanvaarden of uitsluiten. Het opmaken van een kwaliteitsnorm is daarom 

steeds een beetje een politieke oefening van geven en nemen waarbij uiteindelijk een 

compromis moet gevonden worden dat zowel technisch als praktisch haalbaar is [19].  
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Figuur 4-1 RK-kwaliteitsstandaard 05/2000 
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De belangrijkste parameters worden in paragraaf 4.2 nader verklaard. Hier volgt een korte 

uitleg over het koolstofresidu en de contaminatie:  

- koolstofresidu (E: carbon residue / D: koksrückstand): Dit komt overeen met de 

hoeveelheid koolstof die overblijft na verdamping en pyrolyse van de brandstof [20].  

Ze wordt bepaald via DIN EN ISO 10370. Hierbij wordt een proefstaal in de 

afwezigheid van lucht versmeuld. Het overblijfsel bestaat uit organische en 

anorganische bestanddelen en laat beoordelingen toe over de neiging van de 

brandstof om afzettingen aan het inspuitstuk en harde resten in de verbrandingskamer 

te vormen [5]. 

- verontreiniging of contaminatie (E: contamination / D: gesamtverschmutzung): De 

contaminatie is een maat voor de hoeveelheid onopgeloste vreemde stoffen 

(partikels) in de brandstof en wordt bepaald via DIN EN 12622. Hierbij wordt het 

brandstofstaal tot op 40 °C verhit en door een 0,8 µm-membraanfilter gezogen. 

Daarna wordt de filter gespoeld en gewogen. De overblijvende stoffen in de filter 

verkorten de levensduur van de filterelementen en kunnen tot schade leiden aan het 

inspuitsysteem. Wanneer de enge doorgangen van de injectoren door partikels 

vernauwen, dan wordt de brandstof niet meer optimaal in de verbrandingskamer 

gebracht. Dit zorgt voor een veranderd verbrandingsverloop wat tot hogere emissies 

en motorschade kan leiden [5]. 

 

In juli 2006 werd de RK-kwaliteitsstandaard 05/2000 in een geüpdate voornorm gegoten:  

DIN V 51605 [21] (Figuur 4-2). Deze zal waarschijnlijk binnenkort definitief vastgelegd 

worden als norm. De kans is groot dat België dezelfde norm zal overnemen.  

 

Een aantal parameters werden letterlijk overgenomen van de RK-standaard, de meeste zijn 

echter aangepast aan een kleiner aanvaardbaar gebied, wellicht te wijten aan optredende 

problemen. Er zijn ook twee parameters bijgekomen:  

- cetaangetal: met een minimumwaarde van 39 

- aardalkali-gehalte (Ca + Mg): maximum 20 mg/kg (zie ook 4.2.8) 
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Figuur 4-2 DIN V 51605 

4.1.2. Brandstofspecificaties constructeurs-leveran ciers 

 

Vermits de DIN V 51605 norm nog steeds niet als norm is vastgelegd, gebruiken 

constructeurs van motoren die op plantaardige of dierlijke oliën draaien veelal hun eigen 

brandstofspecificaties. Hetzelfde geldt voor de leveranciers van die geraffineerde oliën of 

vetten. Zij werken net als de constructeurs volgens hun opgedane ervaringen en die van hun 

klanten. In onderstaande tabel (Tabel 4-1) worden de brandstofvereisten vergeleken, opgelegd 

door enkele motorconstucteurs (ABC en Wärtsilä) en enkele leveranciers (IOI Loders 

Croklaan Oils B.V., BioX en Cargill). De waarden van de DIN voornorm zijn ernaast 

geplaatst ter referentie. Niet ingevulde plaatsen zijn ofwel te wijten aan het niet beschikbaar 

zijn van de gegevens (aangeduid met (*) in Tabel 4-1), ofwel aan het feit dat de waarden niet 

opgelegd zijn door de specificaties. De specificaties van ABC en de norm DIN V 51605 

gelden voor zowel dierlijke vetten als plantaardige oliën, die van Wärtsilä gelden enkel voor 

plantaardige oliën en de specificaties van de olieleveranciers die in de tabel voorkomen, 

gelden enkel voor palmolie. 
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Eigenschap Eenheid ABC Wärtsilä 

(a) 

IOI 

Group 

(b) 

BioX 

(c) 

Cargill 

(b) 

DIN V 

51605 

Dichtheid kg/m³ 

(15°C) 

850-

990 

< 991 ≈ 915 ≈ 915 ≈ 920 900-

930 

Vlampunt °C > 100 > 60 ≈ 320 > 100 (*) > 220 

Onderste 

verbrandingswaarde 

kJ/kg 36.000-

43.000 

 > 

37.000 

≈ 

37.000 

≈ 

39.000 

> 

36.000 

Kinematische 

viscositeit 

mm²/s 

(40°C) 

2-380 1,8-100 ≈ 28 

(50°C) 

≈ 30 

(50°C) 

≈ 8,5 

(100°C) 

< 36 

Cetaangetal -   ≈ 50  ≈ 40 > 39 

Cetaanindex - > 51      

Koolstofresidu % (m/m) < 0,3 < 0,3 ≈ 0,2 ≈ 0,38 (*) < 0,4 

Joodgetal g/100g < 130 < 120 48-56  (*) 95-125 

Zwavelgehalte mg/kg < 500 < 500 ≈ 3 ≈ 10 ≈ 60 < 10 

Contaminatie mg/kg < 500 < 500 < 1000  (*) < 24 

Neutralisatiegetal mg 

KOH/g 

< 2 < 5 < 0,1 ≈ 1,7 (*) < 2 

Oxidatiestabiliteit h 

(110°C) 

> 6  > 11  (*) > 6 

Fosforgehalte mg/kg < 5 < 100 ≈ 1,6  (*) < 12 

Asgehalte % (m/m) < 0,01 < 0,05  ≈ 

0,001 

(*) < 0,01 

Watergehalte % (m/m) < 0,05 < 0,2 < 0,05 ≈ 0,02 ≈ 0,015 <0,075 

Mg + Ca mg/kg < 15   ≈ 4,1 (*) < 20 

Na + K mg/kg < 20 < 30  ≈ 10,8 (*)  

Si mg/kg < 10 < 10  < 1 (*)  

Cl mg/kg    ≈ 10   

Tabel 4-1 Brandstofspecificaties verschillende constructeurs en leveranciers 

  (a): voor pure plantaardige oliën, niet voor dierlijke vetten 

  (b): voor geraffineerde palmolie 

  (c): voor BioXPalm Bio Oil 
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Bij het naderbij bekijken van deze tabel, lijken de opgelegde specificaties van de 

verschillende constructeurs en leveranciers, evenals die van de voornorm, tamelijk 

gelijkaardig. Er zijn echter een aantal opmerkelijke verschillen: 

- kinematische viscositeit: Motorconstructeurs ABC en Wärtsilä laten een zeer ruim 

gebied van mogelijke viscositeiten toe, in vergelijking met de voornorm en de 

specificaties van de leveranciers. Deze laatste zijn enkel geldig voor palmolie. 

Vermits palmolie meestal een smeltpunt heeft rond de 40-45°C, is de viscositeit daar 

gegeven bij een hogere temperatuur (50 of 100°C). Toch zijn deze waarden een 

behoorlijk stuk lager dan degene opgelegd door ABC (< 380 mm²/s) en Wärstilä 

(<100 mm²/s). De reden hiervoor is dat deze constructeurs naast deze ruime 

specificatie, nog een andere specificatie opleggen, namelijk voor de 

injectieviscositeit. Deze bedraagt voor ABC tussen 8 en 14 mm²/s, en voor Wärtsilä 

kleiner dan 24 mm²/s. De combinatie van beide specificaties laat dus op het eerste 

gezicht meer brandstoffen toe, maar vereist daarentegen wel dat de brandstof 

voldoende voorverwarmd wordt om aan de gewenste injectieviscositeit te voldoen. 

- zwavelgehalte: Ook hier zijn de motorconstructeurs minder veeleisend dan de 

leveranciers en de voornorm. Een verklaring hiervoor is dat ABC en Wärtsilä beide 

zware dieselmotoren produceren, die meestal ook gebruikt worden voor scheeps-

toepassingen. Vermits deze motoren ook moeten kunnen werken met zwavelrijkere 

brandstoffen (HFO), zijn zij bestand tegen hogere zwavelgehaltes. De voornorm 

geeft echter algemene richtwaarden, die ook voor kleinere motoren moeten gelden. 

Bovendien zorgt de aanwezigheid van zwavel in brandstoffen voor de uitstoot van 

zwaveldioxides, die zure regen veroorzaken. De huidige trend is dan ook om de 

zwavelinhoud van alle brandstoffen zoveel mogelijk terug te schroeven. 

- verontreiniging of contaminatie: De voornorm is hier veel strenger dan de 

constructeurs en de opgegeven waarde voor palmolie van de IOI Group. Voor de 

constructeurs kan dit verklaard worden analoog als voor het zwavelgehalte. Voor de 

leverancier is de grote contaminatie niet echt duidelijk.  

- fosforgehalte: Fosfor is één van de grootste probleemstoffen in plantaardige oliën en 

dierlijke vetten (zie ook 4.2.5). Daartoe dient het fosforgehalte erg beperkt te 

worden. ABC legt zelfs een strengere vereiste op dan de voornorm (respectievelijk 

<5 en <12 mg/kg). Wärtsilä hanteert echter zeer ruime grenzen (< 100 mg/kg). Het 

feit dat hun specificaties enkel gelden voor PPO’s en niet voor dierlijke vetten, kan 

een mogelijke reden zijn. 
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- watergehalte: Ook dit is een belangrijke term (zie ook 4.2.7). Er gelden volledig 

analoge opmerkingen als voor het fosforgehalte. 

 

Naast het fosfor- en watergehalte, zijn er nog een aantal zeer belangrijke parameters, zoals het 

neutralisatiegetal, het joodgetal… Deze worden in de volgende paragraaf besproken (4.2).  

 

De laatste tijd wordt ook steeds meer aandacht gehecht aan de aanwezigheid van bepaalde 

componenten, zoals Mg + Ca, Na + K, Si en Cl. De metalen (Mg, Ca, Na en K) blijken 

immers vooral bij dierlijke vetten voor problemen te zorgen, daar deze hier in een grotere 

concentratie aanwezig zijn dan in plantaardige oliën. Men vindt deze metalen terug in 

allerhande afzettingen in de motor, zoals in het uitlaatgaskanaal en de straalpijp van de turbo. 

Silicium is ook een probleemfactor, die vooral leidt tot het ontstaan van harde silicaten-

afzettingen in bijvoorbeeld cilinders. Chloor komt voor in dierlijke vetten. Zelfs in zeer kleine 

hoeveelheden kan het leiden tot pitting corrosie. In hoofdstuk 7 wordt dit nader besproken.  

De verwachting is dat er in de toekomst ook specificaties opgelegd zullen worden voor deze 

parameters. 

 

4.2 Belangrijke parameters 

4.2.1. Kinematische viscositeit 

 

De kinematische viscositeit wordt via DIN EN ISO 3104 bepaald en is een belangrijk 

kengetal voor het inspuit- en verbrandingsgedrag van de brandstof. Wegens de hogere 

viscositeit van een dierlijk vet of plantaardige olie t.o.v. diesel, dienen gepaste voorzorgen 

genomen te worden. Volgens de specificaties van ABC dient de kinematische viscositeit op 

40 °C te liggen tussen 2 en 380 cSt, een breed werkingsgebied dus. De injectieviscositeit dient 

echter tussen 8 en 14 cSt te liggen. Daartoe dient de olie of het vet opgewarmd te worden. De 

gebruikte palmolie en dierlijk vet bij Electrawinds in Oostende dient opgewarmd tot ongeveer 

90 °C.  

 

De hoge viscositeit van de brandstof kan problemen geven aan de injectiepomp. Ze zorgt 

immers voor een moeilijkere vloei- en verpompbaarheid. Deze hoge viscositeit zorgt ook voor 

een slechte pulverisatie en verstuiving en kan dus leiden tot een slechte verbranding [22], met 



Hoofdstuk 4: Brandstofspecificaties 

60 

roetvorming tot gevolg. Daartoe dient men steeds op te letten dat het verwarmingselement de 

olie tot de juiste temperatuur verwarmt en controleren of de viscositeit in het juiste 

werkingsgebied zit. Deze tweede controle is nodig omdat door degradatie en aanwezigheid 

van vetzuren de viscositeit van de olie stijgt in de tijd, ongeacht de technologie van de 

raffinage en voorbehandelingen [12], zodat bij opwarming tot 90 °C deze nog te hoog is om te 

injecteren. 

 

4.2.2. Joodgetal – joodnummer 

 

Het joodgetal is het aantal gram jood I2 (= halogeen) dat kan toegevoegd worden op 100g van 

het vet. Het joodgetal is dus een maat voor het gemiddelde aantal dubbele bindingen van de 

vetzuurmoleculen en karakteriseert alzo de aard van de olie of het vet.  

 

Een hoog joodgetal betekent een hoge hoeveelheid aan onverzadigde ketens. Zulke oliën zijn 

dus onstabieler en minder verouderingsbestendig dan oliën en vetten met een lager joodgetal 

of dus een hogere verzadigingsgraad. Een hoog aandeel onverzadigde vetzuren verhoogt 

immers de waarschijnlijkheid tot polymerisatie van de brandstof. Komt de brandstof 

bovendien in contact met de smeerolie, dan bestaat het gevaar van polymerisatie van de 

smeerolie. Verder is het joodgetal een indicator voor de neiging tot oxidatieve veroudering bij 

opslag [5]. Het joodgetal is dus een belangrijke parameter die de kwaliteitsverslechtering van 

de olie of het vet beïnvloedt [4]. In Tabel 4-2 staan joodgetallen van enkele oliën en vetten. 

Olie/Vet Joodgetal 

Sojaolie 132 

Zonnebloemolie 136 

Koolzaadolie 120 

Olijfolie 82 

Palmolie 50 

Kokosvet 8 

Tabel 4-2 Joodgetallen van enkele oliën/vetten 
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Oliën en vetten met een hoog joodgetal neigen tot verharding en tot vorming van afzettingen 

en verstoppingen in de motor en in de filters. Het joodgetal zal dus begrensd worden door de 

specificaties (cfr. DIN V 51605 in Figuur 4-2).  

 

4.2.3. TAN-getal of neutralisatiegetal of zuurteget al 

 

Het TAN (Total Acid Number) getal wordt gedefinieerd als de massa kaliumhydroxide KOH, 

uitgedrukt in mg, nodig om 1g vet of olie te neutraliseren en bepaald via DIN 51558. Het is 

aldus een maat voor de hoeveelheid carbonzuren, en dus voor het aandeel vrije vetzuren in 

plantaardige of dierlijke vetten en oliën. Het neutralisatiegetal wordt beïnvloed door de 

raffinagegraad en de verouderingsgraad van de olie. Water en micro-organismen voeren een 

hydrolytische afsplitsing van vetzuren door en leiden zo tot ontstaan van vrije vetzuren, dus 

verhoging van het neutralisatiegetal.  

 

Zure verbindingen in de brandstof leiden tot corrosie, slijtage en afzettingsopbouw in de 

motor. Vandaar dat men meestal een beperking oplegt van max. 2,0 mg KOH/g [12]. Het 

TAN-getal is de belangrijkste parameter om te besluiten of een olie mag gebruikt worden in 

een motor of niet. Slechts als deze parameter aan de eisen voldoet, wordt gekeken naar de 

andere opgelegde specificaties. 

 

4.2.4. Oxidatiestabiliteit 

 

De oxidatiestabiliteit is een maat voor de verouderingsgraad van de brandstof. De brandstof 

wordt beproefd via ISO 6886 en ondergaat zo een snelle degradatie. Als resultaat van de test 

wordt een aantal uur gegeven, die een maat is voor de oxidatiestabiliteit. Een hoge waarde 

duidt op een betere weerstand tegen veroudering. 

 

Hoge temperaturen en het contact met zuurstof bij de opslag versnellen de degradatie, die 

gewoonlijk gepaard gaat met een stijging van de viscositeit. Daarbij ontstaan onoplosbare 

verbindingen die tot verstopping van filters en leidingen kunnen leiden.  
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4.2.5. Fosforgehalte 

 

Op dit moment wordt fosfor, dat in de PPO zit vanwege de toediening tijdens de groei van de 

plant, als een aanzienlijk probleem gezien. Fosfor in de olie zal zich bij bewaring verbinden 

met de oliemoleculen ter vorming van fosfolipiden. De aanwezigheid daarvan in de olie 

maakt deze gevoeliger voor oxidatieve afbraak (degradatie) en verhoogt de 

hydratiseerbaarheid (het vermogen om water op te nemen, zie ook 4.2.7). Daarnaast is fosfor 

ook ongewenst voor de toepassing als brandstof. De fosfolipiden zijn immers slijmachtige 

verbindingen die er moeten uitgefilterd worden omdat ze anders afzettingen en verstoppingen 

in de motor en de filters veroorzaken. Een te hoog gehalte aan gums (slijm) in de brandstof 

veroorzaakt vervuiling van de injectoren en verbrandingskamer. Hierdoor wordt een goede 

verneveling van brandstof in de cilinder verstoord, waardoor de emissie van deeltjes toeneemt 

[4,19]. 

 

Daarnaast kan fosfor de katalysatoren vergiftigen. Om aan de steeds strenger wordende 

emissienormen te voldoen, gebruikt men technologieën die de uitstoot van storende elementen 

verlagen. Zo zorgt SCR (selectieve katalytische reductie) voor een effectieve NOx –reductie 

en een DPF (diesel partikel filter) filtert de vaste deeltjes (roet) uit de uitlaatgassen.  

Fosfor vergiftigt de katalysator van het SCR - systeem, waardoor de activiteit van de 

katalysator en de effectiviteit van emissiereductie afneemt. Bij kleinschalige oliemolens (koud 

persen) wordt een olie met een zeer laag gehalte aan fosfor geproduceerd en bij grootschalige 

productie kan de fosfor middels raffinage worden verwijderd. Daarom verwacht men dat dit 

een oplosbaar probleem is [4]. 

 

4.2.6. Asgehalte 

 

Het asgehalte stelt het aandeel aan anorganische vaste stoffen voor in de brandstof. Ze wordt 

bepaald via DIN EN ISO 6245 [5]. Niet-verbrande deeltjes (as) worden in twee vormen in de 

brandstof aangetroffen, namelijk als vaste deeltjes of als in olie of in water oplosbare 

metallische verbindingen. Deze laatste zullen in het brandstofsysteem geen nadelige gevolgen 

hebben, maar kunnen na verbranding wel een abrasieve as vormen. Hoge concentraties vaste 

deeltjes in de brandstof veroorzaken echter opstopping van eventueel aanwezige filters en ook 

deeltjesemissies [2,4]. 
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4.2.7. Watergehalte 

 

Kwaliteitverslechtering kan optreden door bacteriologische afbraak (een olie of vet is immers 

een gemakkelijk afbreekbare vloeistof), maar ook door opname van water en door oxidatie. 

Door de laatste twee mechanismen ontstaan vrije vetzuren. De vetzuren kunnen bij directe 

injectie dieselmotoren met name corrosie aan de inspuitpompen en spuitmonden veroorzaken 

[4]. 

 

De aanwezigheid van micro-organismen samen met water kan aanleiding geven tot 

hydrolytische splitsing (2.4.4). Dit is één van de verouderingsprocessen. Vandaar dat de 

brandstof dient te worden opgeslagen in een zuurstofloze donkere omgeving en goed dient te 

worden afgeschermd tegen waterlekkage [2,4]. 

 

4.2.8. Ca en Mg 

 

Ook calcium is een probleemstof. Calcium verbrandt niet in de motor en verlaat de motor als 

asdeeltje. Deze asdeeltjes hopen op in de filters, waardoor de werking vermindert. Om deze 

reden is calcium recentelijk toegevoegd aan de kwaliteitsstandaard voor de DIN norm die in 

ontwikkeling is. Teveel calcium of magnesium geeft bovendien afzettingen rond de 

inspuitstukken en daardoor een slechte brandstofverdeling in de cilinders [19]. 

Vooral bij dierlijke vetten kunnen Ca en Mg in grote hoeveelheid aanwezig te zijn. Hier 

dienen dus speciale voorzorgen te worden genomen. Ca en Mg kunnen worden verwijderd 

middels raffinage [4].  
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5. Optredende problemen en gevolgen 
 

Bij het gebruik van dierlijke vetten en plantaardige oliën als brandstof in dieselmotoren treden 

enkele problemen op. De oorzaak van de problemen ligt in hoofdzaak bij de brandstof: deze 

heeft een andere samenstelling en dus andere eigenschappen dan diesel. In wat volgt, worden 

zowel de problemen besproken die in de literatuur zijn beschreven, als diegene die in 

werkelijkheid optreden (of opgetreden zijn) met de ABC-motoren. 

 

5.1 Literatuurstudie 

 

5.1.1. Chemische verandering van de brandstof in de  tijd 

 

Een belangrijk probleem is de degradatie of veroudering van de brandstof. Dit is de 

verandering van de samenstelling en dus van de (chemische) eigenschappen van de brandstof 

in de tijd. Deze ontstaat o.a. door polymerisatie en (auto-)oxidatie van de vetten en oliën bij 

blootstelling aan lucht, water, hoge temperaturen… 

 

Bacon et al. [23] wezen al op het belang van het verwijderen van fosfolipiden uit de olie die 

tot vorming van gumachtige producten (waxen, slijmen) leiden. Deze zorgen voor 

langetermijnproblemen voor de opslag van de brandstof (stijging van de viscositeit, ontstaan 

van vrije vetzuren…) en voor de motor (afzettingen, corrosie van de injectiepomp en de 

spuitmonden). Ook de aanwezigheid van verontreinigingen in de olie, kunnen tot degradatie 

leiden via de volgende routes:  

- versnelling van schimmel-, bacterie- en enzymreacties die plaatsvinden in een 

waterrijke omgeving 

- verhoogde oplosbaarheid van metaalionen in de olie die bepaalde auto-

oxidatieprocessen kunnen katalyseren 

- bevordering van de vorming van vrije vetzuren door hydrolyse 

Testen werden verricht op een ééncilinder DI Perkins motor. Hoewel de verbrandings-

prestaties op korte termijn bij alle plantaardige oliën aanvaardbaar waren, ondervond men dat 
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de relatief lage thermische stabiliteit van de oliën leidde tot de opbouw van afzettingen in de 

verbrandingskamer en op de injectoren (nozzle coking).  

Het drijvend mechanisme waardoor deze afzettingen gevormd worden, is volgens Bacon et al. 

de polymerisatie van de triglyceriden in de olie via twee principiële wegen: thermische en 

oxidatieve polymerisatie. Thermische polymerisatie behelst de vereniging van twee 

vetzuurketens door het ontstaan van koolstof-koolstof verbindingen. Noodzakelijk hiervoor is 

de aanwezigheid van geconjugeerde dubbele bindingen, die al aanwezig waren, of ontstaan 

zijn door isomerisatie (bij verhitting van de olie). Oxidatieve polymerisatie is meer complex. 

Hier worden polymeren gevormd door koolstof-koolstof en koolstof-zuurstof verbindingen. 

Volgens Bacon et al. houdt dit proces in dat er een reactie optreedt tussen zuurstof en een 

vetzuurradicaal op onverzadigde plaatsen. Dit zou dan leiden tot vorming van hoogactieve 

peroxiden. De hierop volgende decompositie van deze peroxiden zou aanleiding geven tot een 

hoge concentratie aan vrije radicalen, wat het proces autokatalytisch maakt en resulteert in 

polymeren met een hoog moleculair gewicht en veel dwarsverbindingen. 

 

Beide processen zijn bijgevolg te wijten aan de aanwezigheid van onverzadigde dubbele 

bindingen in de vetzuurketens. Een laag joodgetal is dus essentieel om polymerisatie te 

vermijden [23]. Het zijn echter ook de dubbele bindingen die ervoor zorgen dat een 

plantenolie bij opwarming snel vluchtige en brandbare verbindingen vormt door het breken 

van deze dubbele bindingen. Dit fenomeen zou leiden tot de geobserveerde verbetering van de 

verbranding tijdens de voorgemengde fase en de corresponderende hogere motorrendementen 

in vergelijking met gewone diesel [24]. 

 

De gevormde polymeren in de testen van Bacon et al. [23] varieerden van gelachtige tot harde 

vaste deeltjes afhankelijk van de mate van polymerisatie en de resulterende moleculaire 

structuur en gewicht. Deze vaste polymeren werden dan gepyrolyseerd of gedeeltelijk 

verbrand onder de verbrandingsomstandigheden in de cilinders, wat leidde tot het blokkeren 

van één of meerdere injectiegaten. De resulterende verslechtering van de brandstofatomisatie 

en van het verbrandingsverloop kunnen dan verder zorgen voor mechanische problemen zoals 

het vast komen te zitten van de zuiger in de cilinders en de verdikking van de smeerolie. 

 

Ook Graboski en McCormick [9] concludeerden dat hydroperoxiden, gevormd door oxidatie, 

evenals de aanwezigheid van onzuiverheden zoals mono- en diglyceriden en glycerol konden 

leiden tot de vorming van afzettingen in de motor.  
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Ziejewski en Goettler [24] wezen op een aantal problemen die optreden bij het gebruik van 

niet-voorverwarmde plantaardige oliën.  

Bij het einde van de injectie is er nog een aanzienlijke hoeveelheid vloeibare brandstof op de 

injectortip aanwezig. Bij diesel zijn de omringende temperatuur en luchtbeweging voldoende 

om het meeste van die diesel te verdampen, zodat slechts een kleine hoeveelheid droog roet 

op de injectortip wordt teruggevonden. Voor niet-voorverwarmde hoogviskeuze plantaardige 

oliën zal deze overblijvende brandstof echter niet verdampen, maar thermisch decomposeren 

en koolstofresidu vormen op de injectortip.  

Ook bij overgang van hoge naar lage belasting treden problemen op: de temperatuur van het 

injectiesysteem is dan nog relatief hoog, wat in combinatie met een klein brandstofdebiet 

zorgt voor een lange verblijftijd van de plantaardige olie bij hogere temperaturen. Dit zijn 

condities die uiterst geschikt zijn voor thermische polymerisatie en vorming van polymeren. 

 

Ryan en Bagby [25] onderzochten de chemische veranderingen die optraden gedurende de 

injectie van plantaardige oliën. Als eerste werden de penetratiegraad en de injectiekegelhoek 

bekeken. Bij plantaardige oliën op 40°C bleek de penetratiegraad kleiner en de kegelhoek 

groter te zijn dan bij diesel. Bij verder voorverwarmen van de oliën, steeg de penetratiegraad 

en daalde de kegelhoek, tot gelijkaardige waarden als bij diesel. Bij aardolie-afgeleide brand-

stoffen met hogere viscositeit dan diesel, wordt meestal een hogere penetratiegraad en een 

kleinere kegelhoek waargenomen, net het omgekeerde als bij de PPO dus. De verklaring werd 

toegeschreven aan het optreden van chemische reacties gedurende de injectie op hoge druk en 

hoge temperatuur. Bij deze reacties ontstaan enerzijds gassen met laag moleculair gewicht en 

anderzijds een erg dichte binnenkern van de brandstofstraal die uit zwaardere vloeistoffen 

bestaat. Een snelle vergassing van de olie aan de buitenzijde van de injectiestraal, zou kunnen 

aanleiding geven tot een snelle openspreiding van de straal en dus een grote kegelhoek. 

Polymerisatie in de vloeibare kern van de straal zou kunnen leiden tot een contractie van de 

zichtbare kern en bijgevolg een daling van de penetratiegraad. 

Een testopstelling werd gebouwd om de injectie waarheidsgetrouw na te bootsen. De 

resultaten van de testen toonden inderdaad aan dat er tijdens de injectie zeer snel chemische 

veranderingen van de brandstof optraden. Deze veranderingen bestonden veelal uit het breken 

van lange moleculen en het vormen van korte lichte verbindingen: na de injectie waren er 

vrije vetzuren, trans- en cis-alkenen aanwezig. Vergelijking van de brandstof voor en na 

injectie toonde aan dat de meermaals onverzadigde vetzuren het meest beïnvloed waren: 
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C18:2 (linoleïne) en C18:3 (linolenine) ketens waren gebroken. Deze chemische 

veranderingen kunnen volgens Ryan en Bagby de oorzaak zijn van de opgemerkte 

verstuivingseigenschap-pen (kleinere penetratiegraad en hogere kegelhoek dan diesel) en van 

de schijnbare tegenspraak tussen gemeten cetaangetal (laag) en de geobserveerde 

ontstekingskwaliteit (matig tot goed). 

 

5.1.2. Wisselwerking tussen smeerolie en PPO [12] 

 

In [12] wordt een veel voorkomend probleem van het gebruik van plantaardige oliën als 

brandstof besproken, nl. de verdikking van de motorolie door polymerisatie. Deze hoog-

viskeuze motorolie kan tot uitval van de motorsmering leiden, wat zware motorschade zoals 

lagerschade en het vastlopen van de zuiger in de cilinder tot gevolg kan hebben. In deze 

paragraaf wordt met ‘olie’ de motorolie bedoeld en met ‘brandstof’ de pure plantaardige olie. 

 

De motorolie is tijdens zijn gebruik aan tal van belastingen onderhevig, zoals hoge 

temperaturen, schuifkrachten, intrede van blow-by gassen en de intrede van de brandstof. Het 

is deze laatste die door verdunning van de motorolie en door zijn geringe verouderings-

stabiliteit aanzienlijk bijdraagt tot oxidatie van de motorolie. De olie-oxidatie treft 

voornamelijk de paraffinen (=alkanen, verzadigde open ketens van het type CnH2n+2) in de 

olie en leidt tot verzuring van de olie, in het bijzonder in aanwezigheid van katalytisch 

werkende metalen zoals bijv. koper. Tegelijkertijd met de olie-oxidatie treedt ook 

olieveroudering op, die hoofdzakelijk ringstructuren treft en leidt tot een aanzienlijke 

viscositeitstijging en tot vorming van vloeibare en vaste verouderingsproducten in de olie. 

 

De olie-oxidatie kan door additieven in de motorolie, bijv. oxidatie-inhibitoren, vertraagd 

worden. Daarbij worden deze additieven afgebroken bij gebruik van de olie. Eens de 

concentratie van oxidatie-inhibitoren laag genoeg is, en er voldoende radicalen (als 

reactiepartners) aanwezig zijn, zullen olie-oxidatie en olieveroudering optreden. Als gevolg 

hiervan, begint de olie te polymeriseren: verschillende molecuulstructuren worden met elkaar 

verbonden en vernet. De viscositeit verhoogt duidelijk en er treedt verharding op van de 

motorolie, met vorming van afzettingen. 
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Bij motoren op plantaardige oliën is de oorzaak van de olieverdikking veelal te wijten aan de 

intrede van de brandstof in de smeerolie door een slechte mengselvoorbereiding in de 

cilinders of lekkende injectoren (waardoor onverbrande brandstofresten in contact komen met 

smeerolie in de in- of uitlaatkanalen, kleppen of in het carter), door defecte motorolie-

gesmeerde injectiepompen, door het vastzitten van zuigerringen… Veelvuldig koud starten en 

deellastbedrijf verhogen ook de brandstofinbreng in de motorolie. Hoe meer brandstof in de 

olie aanwezig is, hoe sneller de veroudering en de polymerisatie optreden. 

 

Ook de aard en de kwaliteit van de brandstof spelen een grote rol. Hoe lager de verzadigings-

graad van de plantaardige olie (dwz. hoe hoger het joodgetal, dus hoe meer dubbele 

bindingen), hoe sneller polymerisatie van de motorolie zal optreden. Ook een hoge 

zuurtegraad en een geringe oxidatiestabiliteit bevorderen de motorolieveroudering. 

 

Ten slotte speelt ook de aard van de motorolie een rol. Hier konden echter geen éénduidige 

besluiten getrokken worden of minerale motoroliën beter bestand zijn tegen veroudering dan 

plantaardige motoroliën.  

 

Na het optreden van schade door verdikking van de olie, worden veelal harde, diepzwarte 

afzettingen teruggevonden. De inhoud van deze afzettingen hangt af van de aard van de 

brandstof en de aard van de motorolie en olie-additieven. Veelal zijn deze afzettingen en het 

overblijvende olie-brandstofmengsel erg zuur, te wijten aan de olie-oxidatie. Hoewel het 

neutralisatiegetal, als maat voor het gehalte zure bestanddelen in de motorolie (zie 4.2.3), 

tijdens het proces van de olieverdikking stijgt, is het toch geen goede parameter om de 

verouderingsvoortgang te beschrijven. De viscositeitverandering beschrijft deze veroudering 

het best. 

 

Om het risico op smeerolieverdikking bij motoren met plantaardige oliën als brandstof te 

verminderen, is een combinatie van meerdere maatregelen noodzakelijk. Daartoe behoren 

constructieve maatregelen (zoals goede afdichting van het carter en de brandstofruimte, om 

het contact tussen brandstof en smeerolie zoveel mogelijk te vermijden), gunstige bedrijfs-

voorwaarden (vermijden van deellastbedrijf en veelvuldig koud starten, vermijden van zeer 

hoge temperaturen en overbelasting van de motor), gebruik van brandstof met een hoge 

oxidatiestabiliteit en een gering neutralisatiegetal, gebruik van motoroliën met 
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hoogwerkzame anti-oxidanten en andere additieven die veroudering en verzuring vertragen en 

vooral het zorgvuldig doorvoeren van oliewissels en oliekwaliteitscontrole.  

 

5.1.3. Injectiepompen [5] 

 

In [5] werd een langetermijntest uitgevoerd op een MAN B&W-Motor 9L16/24 (810 kW, 9 

cilinders in rij, 1000 tpm). De brandstof was gebruikt voedingsvet (cfr. frituurolie). De motor 

had injectiepompen die zeer gelijkaardig zijn aan die van ABC (zie 3.3).  

 

Na 3.200 bedrijfsuren werden de injectieplunjers gecontroleerd. Behalve enkele zeer kleine 

langskrassen op de plunjers, was er geen schade op te merken. De brandstof had tot dan toe 

steeds een TAN-getal kleiner dan of gelijk aan 4 mgKOH/g. De plunjers en pomphuizen 

werden opnieuw geïnstalleerd en verder gebruikt.  

 

Bij 4.608 bedrijfsuren kon de motor zijn vermogen niet meer leveren, en viel deze stil. Bij 

controle van de plunjers werd een donkergrijze waas opgemerkt die het plunjeroppervlak 

bedekte. De voorgaande drie weken bedroeg het TAN-getal van de brandstof steeds tussen 5 

en 11 mgKOH/g. Bij het opmeten van plunjer en pomphuis werd een toename van de speling 

vastgesteld: wanneer de speling nominaal 5-8 µm bedraagt, bedroeg deze nu 8-49 µm! 

 

De oorzaak van het probleem werd toegeschreven aan een chemische aantasting van het 

oppervlak door vrije vetzuren in de brandstof. Hierdoor ontstaat een grotere speling tussen 

zuiger en cilinder, waardoor er meer lekbrandstof langs de plunjer wegvloeit en er dus minder 

brandstof naar de brandstofruimte gepompt wordt. Zo komt er minder brandstof in de 

betreffende cilinder, waardoor er minder energie vrijkomt bij verbranding. Dit kan opgemerkt 

worden door een lagere uitlaatgastemperatuur van de cilinders waar de injectiepomp niet meer 

in staat is de vereiste druk en injectiehoeveelheid te leveren. Bovendien is er door de drukval 

van de injectiepomp geen optimale verstuiving meer, zodat er een gebrekkige menging van 

lucht en brandstof ontstaat. De verbranding zal dan slechter verlopen, er ontstaat meer CO, 

meer roet en zelfs afzettingen in de cilinders. Deze laatste kunnen leiden tot de vorming van 

sleuven in de cilinders en beschadiging van de zuiger(ringen). 
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Er werden ook daadwerkelijk groeven in de cilinders vastgesteld door wrijving tussen de 

cilinderwanden en de zuigerringen. Een aantal zuigerringen waren gebroken of niet meer 

beweegbaar in hun ringgroef. Door de sleuven in de cilinderwanden kon brandstof en lucht uit 

de cilinders in het carter terechtkomen. Een olie-analyse na het schadegeval toonde de 

aanwezigheid van veel verontreinigingen en een zekere verdikking van de motorolie. Hoewel 

dit te wijten is aan de intrede van de brandstof in de motorolie, is de hoofdoorzaak de slijtage 

van de injectiepompen door de brandstof. 

 

Er werden twee mogelijke oplossingen uitgeprobeerd. De eerste was het coaten van de plunjer 

en het pomphuis (inwendig) via een PVD proces (physical vapor deposition). Hierbij wordt 

door verdampen of condenseren een dunne coating op een materiaal afgezet. Een combinatie 

van een plunjer die met CrN werd gecoat en een pomphuis die met TiN werd gecoat, werd 

uitgetest. De tweede oplossing was het gebruik van een standaard niet-gecoat pomphuis en 

een plunjer met een INOX-beschermlaag die door een thermochemische reactie met oxidatie 

was aangebracht (IONIX-OX-behandeling). Door de gezamenlijke afzetting van stikstof en 

koolstof wordt een drielagenstructuur op het materiaal gebouwd: de onderste diffusielaag 

zorgt voor de overgang van het basismateriaal naar de beschermlaag, hierop ligt een harde en 

slijtvaste verbindingslaag, bovenaan ligt ten slotte een oxidelaag van ongeveer 3 µm dik die 

bestaat uit Fe3O4. 

 

Na een test van 3277 uren met een brandstof met TAN-getal kleiner dan 5 mgKOH/g, werd 

het volgende vastgesteld: de standaard plunjer-pomphuis combinaties vertoonden grote 

slijtagesporen (langskrassen en lokale putjes), de INOX-plunjer vertoonde beperkte lokale 

beschadiging van de deklaag, de CrN-plunjer vertoonde nauwelijks slijtagesporen. Deze 

laatste gaf dus het beste resultaat.  

Wegens de moeilijkheid om het pomphuis met een PVD-proces inwendig te coaten, werd nog 

een andere oplossing voorgesteld, die echter niet uitgetest werd. Deze bestond eruit het 

pomphuis volledig uit een corrosievast edelstaal te fabriceren, en de plunjer van een harde (2 

tot 3 maal harder dan een TiN-laag) en wrijvingsarme koolstoflaag te voorzien. 
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5.1.4. Allerlei 

 

In [26] werd onverwarmde koolzaadolie gebruikt als brandstof in een zestal motoren van 40 

tot 274 kW. De voor- en wervelkamermotoren met groot slagvolume (~6 liter) slaagden voor 

de 600 uur durende test, de DI-motoren niet. Bij de DI-motoren werden koolstofafzettingen 

op de injectoren teruggevonden, die geleid hadden tot slechte verstuiving en dus slechte 

verbranding. Als gevolg werden afzettingen in de verbrandingskamer en op de zuigerringen 

vastgesteld, evenals een vervuiling van de smeerolie door aanwezigheid van onverbrande 

brandstof. De DI-motoren kenden een verdunning van de smeerolie en een sterke daling van 

het TBN-getal met 45% (Total base number, maat voor de basiciteit van de smeerolie). Ook 

werden afzettingen op kleppen en klepgeleiding waargenomen. Bij één motor was er een 

breuk van de drijfstang opgetreden, door lek van de betreffende injector en afzettingen op de 

zuigerringen. De brandstoffilters ten slotte, waren sterker vervuild door de aanwezigheid van 

fosfolipiden (fosforverbindingen) in de koolzaadolie. 

 

Kalam en Masjuki [27] vergeleken diesel, voorverwarmde palmolie en de emulsies van 

palmolie met 1, 2 en 3% water gedurende een 100 uren-test. De afzettingen werden ingedeeld 

in een vluchtige fractie en een niet-vluchtige fractie. Deze laatste bestaat uit vaste koolstof-

afzettingen en as. De voorverwarmde palmolie produceerde een gelijkaardige vluchtige fractie 

als diesel, de laagste fractie vaste koolstof en de hoogste hoeveelheid as in vergelijking met 

diesel en de emulsies. 

 

Labeckas et al. [28] onderzochten het gebruik van pure koolzaadolie in een viercilinder 

dieselmotor van 59kW. Twee cilinders werden gevoed door koolzaadolie op 60°C, de andere 

twee door diesel. Na 1 uur op nullast, 2,5 uur op gemiddeld koppel en daarna nog 2 uur op 

90% belasting, werden de injectoren nader bekeken. De injectoren bleken allemaal zwaar 

bedekt te zijn met koolstofachtige afzettingen en onverbrande koolstof. De twee injectoren die 

op koolzaadolie hadden gewerkt, waren duidelijk meer vervuild. 
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5.2 Optredende problemen en oplossingen 

 

Naast de problemen uit de literatuurstudie, zoals beschreven in voorgaande paragraaf, was het 

ook de bedoeling te kijken of er met de ABC-motoren gelijkaardige problemen optraden. 

Daartoe worden de Electrawinds Biomassacentrale in Oostende en de Bioenergiecentrale 

Leiderdorp (Nederland) nader bekeken. De Electrawinds Biomassacentrale Oostende beschikt 

over vier 16VDZC motoren van ABC die hoofdzakelijk draaien op dierlijke vetten. De 

Bioenergiecentrale Leiderdorp heeft twee 16VDZC motoren van ABC met palmolie als 

brandstof. 

 

5.2.1. Biomassacentrale Oostende (Electrawinds) 

5.2.1.1. Brandstofcircuit 

 

Aan het voorgestelde brandstofcircuit van ABC (paragraaf 3.2) werden enkele veranderingen 

en verbeteringen aangebracht om opgetreden problemen in de toekomst te vermijden of om 

een voldoende capaciteit te kunnen verwerken. Onderstaande figuur (Figuur 5-1) toont de 

situatie bij opstarten of net voor het stilleggen van de motor: diesel vloeit rechtstreeks naar de 

injectoren doorheen de voedingspompen en Vokes-dieselfilter. Er is geen retour voor diesel 

(cfr. vroeger). 

Het alternatieve brandstofcircuit is iets aangepast tov het oorspronkelijke. Vooreerst gaat de 

brandstof via een voedingspomp doorheen een eerste filter, Smet 1, die filtert tot op een 

nominale waarde van 5µm. Er wordt geen gebruik gemaakt van de duplex boosterfilters, 

omdat men hier oorspronkelijk problemen mee ondervond. Een boosterfilter bestaat uit een 

aantal aparte eenheden, kaarsen genaamd. Meestal zijn er zo’n drie- à viertal kaarsen in 

bedrijf, de overige worden tegelijkertijd gespoeld via een backflush systeem. Vermits de 

boostermodule in staat moet zijn om vier 16VDZC motoren te voeden, betekent dit dat de 

module continu een groot debiet dient te verwerken en de kaarsen dus snel vervuild worden. 

Dit leidt ertoe dat deze kaarsen veel dienen gespoeld te worden, wat dus een verlies betekent 

daar deze dan uit dienst zijn en er telkens een bepaalde hoeveelheid geraffineerde brandstof 

verloren gaat. Het voordeel van de boosterfilters is wel dat deze continu in werking zijn: 

steeds wordt de brandstof gefilterd, zelfs al worden er een aantal kaarsen gespoeld. 
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Figuur 5-1 Aangepast circuit Electrawinds 

Mengtank 
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Toch werd overgeschakeld op het gebruik van zakkenfilters, die veel minder verlies 

veroorzaken. Een zakkenfilter bestaat uit een zak die in een korf wordt bevestigd, 

vastgehouden door een ring aan de opening van de zak (Figuur 5-2).  

 

 

Figuur 5-2 Zakkenfilter die tot op 5µm filtert 

 

De te zuiveren vloeistof wordt doorheen de zak geperst, zodat deeltjes die groter zijn dan de 

maaswijdte van de zak tegengehouden worden. Voor de Smet 1 filter worden zakken gebruikt 

die filteren tot op een nominale waarde van 5µm. De Smet 2 filter (zie verder) gebruikt 

zakken met nominale maaswijdte van 1µm. Beide filters zijn te vinden op de booster module 

(Figuur 5-3 en Figuur 5-4). Hoewel deze filters zeer goede resultaten geven, hebben ze wel 

het nadeel dat bij reiniging van één van de filters, de brandstof dan ongefilterd in een by-pass 

loopt, zodat de overblijvende filter alle deeltjes dient te verwijderen. Ook ontstaat er bij het 

heraansluiten van de gereinigde zakkenfilter vaak een drukval in de brandstofleiding wat 

problemen kan veroorzaken. Een te grote drukval in het brandstofcircuit stelt immers een 

beveiliging in werking die de overschakeling op diesel beveelt. 
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Figuur 5-3 Boostermodule Electrawinds Biomassa Oostende 

 

 

Figuur 5-4 Smet 1 en Smet 2 zakkenfilters 

 

Smet 2 

Smet 1 

Smet 2 
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Na de Smet 1 filter, volgt een veiligheidsfilter die op 400µm filtert. Vervolgens gaat de 

brandstof via een tweede voedingspomp naar de mengtank (reservoir). Het debiet wordt 

continu gemeten. De circulatiepomp stuurt de brandstof doorheen een warmtewisselaar, waar 

de brandstof opgewarmd wordt tot de gewenste temperatuur en viscositeit m.b.v. stoom 

afkomstig uit recuperatieketels in het rookgascircuit (zie verder). De viscositeitsmeting en –

controle gebeurt met een ViscoSense® systeem (Figuur 5-5) [29]. 

 

 

Figuur 5-5 ViscoSense meetsonde [29] 

 

De cilinder die op de staaf is bevestigd, wordt in de brandstofleiding na de warmtewisselaar 

ingeplant, zoals op onderstaand schema is te zien (Figuur 5-6). 
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Figuur 5-6 Brandstofcircuit met warmtewisselaar en viscositeitsmeter [29] 

 

Figuur 5-7 ViscoSense ingeplant in leiding [29] 

 

Het principe is gebaseerd op de torsietrilling van een slinger (de cilinder) in een vloeistof. De 

demping van deze elektronisch gecontroleerde trilling is direct verbonden met de viscositeit 

van de vloeistof. De werking is als volgt (Figuur 5-8). 

 

Figuur 
5-7 
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Figuur 5-8 Meetsensor ViscoSense [29] 

 

De sensor bestaat uit een afgesloten roestvaste stalen cilinder die via een torsiebuis verbonden 

is met de basisplaat. Twee piëzo-elementen (driver piezo’s) worden aangedreven door een 

wisselspanningssignaal en laten de cilinder zo op een torsionele manier bewegen 

(torsietrilling). Een tweede paar piëzo-elementen (receiver piezo’s) nemen de torsiebeweging 

van de cilinder waar. Via een terugkoppeling wordt een signaal teruggestuurd naar de driver 

piezo’s om een continue torsietrilling te waarborgen. Tegelijkertijd meet een processor het 

faseverschil tussen de gezonden en ontvangen signalen. Dit faseverschil wordt dan verder 

omgezet in een dempingsconstante, die evenredig is met de vierkantswortel van de viscositeit 

van de vloeistof (Figuur 5-9). Op die manier wordt continu de viscositeit gemeten, die dan 

door een verdere controller wordt gebruikt om de toevoer van warmte (stoom) naar de 

warmtewisselaar van de brandstof aan te passen. Zo wordt de gewenste viscositeit verkregen. 

 

 

Figuur 5-9 Gesloten kring controle van het torsietrillingsprincipe [29] 
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Er zijn talrijke voordelen aan een dergelijk systeem: door continue inline meting en controle 

zijn staalnames overbodig, een verandering van de stroomsnelheid van de brandstof in elke 

richting heeft geen invloed, externe trillingen hebben geen invloed, gemakkelijk te 

installeren… Er zijn echter ook een aantal nadelen. Een dergelijke viscositeitssonde is zeer 

kwetsbaar (een plotse drukstijging of –daling van 5 à 6 bar, die kan optreden bij snelle opstart 

of afschakeling van het alternatieve brandstofcircuit of bij optreden motorbreuk, kan de 

trilsonde omplooien en onherstelbaar beschadigen), dient nu en dan gereinigd te worden (wat 

gepaard gaat met stilleggen van de installatie) en is niet heel nauwkeurig. Om deze nadelen op 

te vangen, zorgt een temperatuursensor na de warmtewisselaar voor een extra controle en 

tevens een terugkoppeling op de viscositeitsmeter. Meer info omtrent de ViscoSense® is te 

vinden in appendix A. 

 

In de nieuwe biomassacentrale in Moeskroen gebruikt Electrawinds een geavanceerdere en 

stevigere uitvoering: de Viscomaster™ [30]. Deze bestaat uit een trilvork die in de 

brandstofleiding na de voorverwarmer is geplaatst (Figuur 5-10). 

 

 

Figuur 5-10 Viscomaster™ [30] 

 



Hoofdstuk 5: Optredende problemen en gevolgen 

80 

Het werkingsprincipe is iets anders. De meetsensor is de trilvork die elektronisch in trilling 

wordt gehouden. Zowel densiteit, temperatuur als viscositeit worden gemeten.  

 

Figuur 5-11 Meting frequenties A en B [30] 

 

De densiteit is functie van de resonantiefrequentie, de viscositeit is functie van de 

bandbreedte. De Viscomaster meet digitaal de frequentie op het punt A (het lage 3dB-punt) en 

dan op het punt B (het hoge 3dB-punt) (Figuur 5-11). Uit deze twee metingen wordt de 

bandbreedte (B-A) en de resonantiefrequentie ((A+B)/2) berekend en daaruit de 

kwaliteitsfactor Q (resonantiefrequentie/bandbreedte). Alzo kunnen viscositeit en densiteit 

berekend worden.  

 

De voordelen van een dergelijke meetsensor tov de vorige zijn:  

- de sensor is veel steviger 

- de sensor is quasi onderhoudsvrij door een speciale coating op de trilvork die aanslag 

vermijdt (ook de ViscoSense is voorzien van een coating) 

- door de densiteitsmeting kunnen zowel de dynamische viscositeit als de 

kinematische viscositeit continu gemeten worden 

- zowel inline- (langs de leiding) als hoekmeting (op een elleboog) zijn mogelijk 

(Figuur 5-12) 
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Figuur 5-12 Zowel inline als hoekmeting mogelijk met Viscomaster™ [30] 

 

Verdere productinformatie over de Viscomaster is te vinden in appendix B. Op Figuur 5-13 is 

de praktische uitvoering te zien in de Electrawinds biomassacentrale van Moeskroen. 
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Figuur 5-13 Viscomaster in biomassacentrale Moeskroen 

 

Na de warmtewisselaar en de viscositeitscontrole stroomt de verwarmde brandstof doorheen 

de Smet 2 filter, die tot op 1µm filtert, en vervolgens door een tweede veiligheidsfilter (35µm) 

naar een klein reservoir (ongeveer 60 l) om een zekere schommeling te kunnen opvangen. Ten 

slotte gaat de brandstof naar de motor. Overtollige brandstof wordt via de retourleiding terug 

naar de mengtank gestuurd, of in uitzonderlijke gevallen terug naar de dagtank, bijvoorbeeld 

bij het plots stilleggen van de installatie.  

Om probleemloos over te schakelen op de alternatieve brandstof, wordt het brandstofcircuit 

eerst voorverwarmd. De olie of het vet worden daartoe door het blauwe circuit (blauw op 

Figuur 5-1) gestuurd, zodat de leidingen en een voldoende hoeveelheid brandstof (iets hoger 

dan het volume van de mengtank) voorverwarmd worden. 

Tijdelijk werd ook nog een micronizer gebruikt in het alternatief brandstofcircuit die filterde 

tot op 2µm nominaal en tevens de brandstof homogeniseerde. Daar Smet 2 reeds op 1µm 

filtert, speelde de micronizer geen echte rol van betekenis en werd deze buiten gebruik 

gesteld. 

 

Viscomaster 
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Om polymerisatie van de olie of het vet te vermijden, dient een te snelle opwarming op elk 

ogenblik vermeden te worden. De polymerisatie leidt immers tot vorming van allerlei 

polymeren die zorgen voor snelle vervuiling van de filters. Dit fenomeen kan op twee plaatsen 

optreden, namelijk in de motor zelf en in de booster module. Om polymerisatie in de booster 

module te vermijden, verwarmt men de brandstof met heaters in serie ipv in parallel (kleinere 

oppervlaktebelasting, dus minder snelle opwarming). Men verwarmt met stoom afkomstig 

van twee recuperatieketels op het rookgascircuit van twee van de vier motoren (Figuur 5-14). 

Deze ketels leveren stoom op ongeveer 10 bar, de verwarming in de booster module gebeurt 

met stoom op 1,8 bar (lage druk, dus minder snelle opwarming). Een backup boiler (chaudière 

externe) kan ook stoom leveren ingeval de recuperatieketels niet werkzaam zijn. Dit gebeurt 

als de motoren uit dienst zijn of als de uitlaatgassen niet door de recuperatieketels gestuurd 

worden (via omschakeling van de driewegsklep). 

 

 

Figuur 5-14 Stoomcircuit met recuperatieketels en backup boiler 
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5.2.1.2. Problemen en oplossingen 

 

Bij het gebruik van dierlijke vetten als brandstof voor de ABC-motoren, treden een aantal 

problemen op. Onderstaand worden enkele opmerkelijke feiten besproken die men opgemerkt 

heeft bij nazicht van motor 2 na ongeveer 9000 draaiuren in de biomassacentrale Oostende. 

 

De inlaat- en de uitlaatkleppen lagen niet meer concentrisch in hun klepzitting. Dit duidt op 

een speling van de klepgeleiding. Op volgende foto (Figuur 5-15) is de aanwezigheid van 

harde zwarte partikels op de geleiding te zien. De zwarte kleur is wellicht te wijten aan 

contact tussen smeerolie en de alternatieve brandstof (zie verder).  

 

 

Figuur 5-15 Aantasting van klepgeleiding 

Harde partikels 
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Wanneer de veer de klep terug dichttrekt, wordt de klep schuin getrokken door de speling van 

de klepgeleiding. Hierdoor bevindt de klep zich niet langer concentrisch, maar is er aan de ene 

zijde meer speling dan aan de andere zijde (Figuur 5-16).  Vooral de inlaatkleppen wijken af 

van hun concentrische positie, de uitlaatkleppen al veel minder. Er werd besloten om bij alle 

motoren de cilinderkoppen af te nemen en deze van nieuwe kleppen, klepzittingen en 

klepgeleidingen te voorzien. 

 

 

Figuur 5-16 Inlaatklep niet meer concentrisch in klepzitting 

 

Om het ontstaan van de speling van de klepgeleiding in de toekomst te vermijden, werd 

gebruik gemaakt van rotorcaps (Figuur 5-17). Een rotorcap is een mechanisme dat op de 

veerschotel wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de klepgeleiding en de klep bij elke 

dichtslag over een kleine hoek draaien. Dit vermijdt dat de klep steeds op dezelfde plaats op 

de klepzitting terecht komt, waardoor aanslag op een bepaalde plek gemakkelijker kan blijven 

bestaan. Dit kan dan speling van de klepgeleiding veroorzaken door wringende werking. Door 

die rotorcap zal de klep steeds op een andere plaats terechtkomen op de klepzitting, waardoor 

mogelijke afzettingen op klep en klepzitting voldoende snel afgeschraapt en verwijderd 

worden. Deze ‘zelfreinigende’ werking zou de klepzitting voldoende proper moeten houden.  
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Rotorcaps werden oorspronkelijk enkel op de uitlaatkleppen van motoren op HFO toegepast 

om afzettingen op klep en klepzitting te verminderen. Daar bij plantaardige oliën en dierlijke 

vetten vooral de inlaatkleppen problemen geven, werd geopteerd om zowel in- als 

uitlaatkleppen van rotorcaps te voorzien. 

 

 

Figuur 5-17 Kleppen met en zonder rotorcap 

 

Een tweede opmerkelijk feit in de cilinderkoppen, is de sterke aantasting van inlaat- en 

uitlaatkanalen.  

 

Het inlaatkanaal van de cilinderkop vertoont ook oliesporen die waarschijnlijk te wijten zijn 

aan de speling van de klepgeleiding (Figuur 5-18).  Door het gebruik van rotorcaps zou de 

speling van de klepgeleiding weer binnen de normale toleranties moeten vallen zodat er 

minder olie langs deze geleiding tot in het inlaatkanaal komt. 

 

Het uitlaatkanaal daarentegen heeft een droge harde grijswitte aanslag (Figuur 5-19). Deze 

aanslag is dus niet afkomstig van de smeerolie, maar wellicht door de brandstof: het dierlijk 

vet. De warme rookgassen die samen met de onverbrandbare deeltjes de cilinder verlaten, 

Standaard 
(zonder 

rotorcap) 

Rotorcap 
op 

veerschotel 
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leiden tot aantasting van het uitlaatkanaal. De samenstelling van deze laag werd verder 

onderzocht. Het bleek dat deze vooral uit fosfor, natrium, kalium en calcium bestond. 

 

 

Figuur 5-18 Zwarte aanslag op het inlaatkanaal 

 

Figuur 5-19 Grijswitte harde aanslag op het uitlaatkanaal 
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Opvallend is dat de aantasting niet enkel nabij de uitlaatkleppen plaatsvindt, maar ook veel 

verder in het rookgaskanaal. Zo zijn de compensatoren ook sterk aangetast. Een compensator 

(bello) is een verend element dat dient om de uitzetting van het uitlaatgaskanaal te kunnen 

opvangen (Figuur 5-20).  

 

 

Figuur 5-20 Compensatoren op rookgaskanaal 

 

Compen-
satoren 
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Figuur 5-21 Aantasting van de compensatoren 

 

De aanslag vormt een laag van ongeveer 2 à 3 mm dik aan de binnenzijde van compensatoren 

en rookgaskanalen (Figuur 5-21). Dit zorgt voor een vergroting van de weerstand doorheen 

het afgaskanaal. Deze laag kan door zandstraling verwijderd worden, maar de afzettingen 

worden vooral beperkt door het fosfor-, natrium-, kalium- en calciumgehalte van de 

brandstoffen onder controle te houden. Op Figuur 5-22 staat een gezandstraalde en een 

aangetaste compensator. 

 

 

Figuur 5-22 Nieuwe gezandstraalde (links) en gebruikte niet-gezandstraalde compensator (rechts) 
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Ook de straalpijp en de turbinebladen van de uitlaatgasturbine krijgen te maken met allerlei 

afzettingen die zijn rendement verminderen. Dit is een typisch fenomeen voor werking met 

HFO, maar komt dus ook voor bij het verbranden van dierlijke vetten en plantaardige oliën. 

De intensiteit van vervuiling is vooral afhankelijk van de brandstofkwaliteit, alsook van de 

hoeveelheid onverbrandbare componenten. Vervuilde straalpijpen hebben een lager 

turborendement en een hogere oplaaddruk tot gevolg (van 2 naar 2,3 bar). Dit kan leiden tot 

‘blaffen’ van de turbo: afscheiding van de luchtstroom door de compressor. De gestegen 

oplaaddruk kan ook aanleiding geven tot onaanvaardbaar hoge ontstekingsdrukken [31]. 

 

Vroeger (en nu nog altijd, maar steeds minder) werd de aanslag op de straalpijp van de turbine 

door mechanische waterspoeling verwijderd: hierbij wordt water op geregelde tijdstippen 

geïnjecteerd net voor de turbo. Dit water verdampt op de warme wanden van de straalpijp en 

door de thermische schok komt de aanslag los van de wanden en wordt mee afgevoerd met de 

rookgassen. Bij deze methode (mechanical cleaning) zijn er een aantal belangrijke nadelen: 

- de thermische schok van het koude water op de warme straalpijp zorgt voor zware 

thermische belasting van de straalpijp en kan aanleiding geven tot breuk van deze 

pijp. Om dit te vermijden dient het vermogen verminderd te worden tot ongeveer 

10% belasting, zodat de temperatuur van de straalpijp voldoende laag wordt. 

- de aanslag wordt vooral verwijderd dicht bij de plaats waar het water geïnjecteerd 

wordt, terwijl de diepere delen van straalpijp en turbo niet bereikt worden (omdat het 

water hier al verdampt is) en de aanslag hier dus blijft. 

 

Een nieuwere en meer effectieve methode (dry cleaning) maakt gebruik van kleine droge 

vaste deeltjes in de vorm van korrels die net voor de turbine worden geïnjecteerd met 

perslucht. Deze deeltjes botsen met de wanden van straalpijp en turbo en verwijderen door 

hun impact de afzettingen. De deeltjes en de losgekomen afzettingen worden met de 

rookgassen meegevoerd en uit de rookgassen verwijderd door de partikelfilter. De 

korrelgrootte varieert typisch van 1,2 tot 2 mm. Afhankelijk van het type uitlaatgasturbine, de 

grootte van de turbine en de hardheid van de korrels, wordt een bepaalde hoeveelheid korrels 

voorgeschreven [31]. De eerste versies werkten met rijstkorrels afkomstig van afgedankte 

rijst, maar momenteel gebruikt men meestal gemalen kokosnoot of kleine graankorrels. De 

nadelen van de mechanische spoeling zijn er niet (geen thermische schok en goede 

verwijdering van afzettingen in straalpijp en diepere delen van turbo) en bovendien kan deze 

methode gemakkelijk toegepast worden bij vollast van de motor (turbine op 30000 tpm). 
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Omdat het echter niet mogelijk is om tamelijk grote afzettingen te verwijderen met een 

relatief kleine hoeveelheid vaste deeltjes, moet deze methode wel frequenter toegepast 

worden dan de methode met waterinjectie. Zo dient een turbine elke 24 à 50 uren gereinigd te 

worden [31]. Elke keer wordt een kleine hoeveelheid kokospoeder geïnjecteerd. De spoeling 

duurt slechts zo’n 15 seconden. Meer informatie omtrent de installatie en de procedure is te 

vinden in appendix C. 

 

Een ander probleem is de snelle slijtage van de injectieplunjers en -pomphuizen. Op 

onderstaande foto (Figuur 5-23) en figuur (Figuur 5-24) is te zien dat de corrosiebeschadiging 

en de slijtage zich vooral afspelen in het afgebakende gebied tussen de brandstoftoevoer en de 

ringvormige groef in het pomphuis van waaruit de lekbrandstof wordt afgevoerd. De 

lekbrandstof zorgt voor smering van de injectie-elementen en voor koeling en doet dus dienst 

als smeerolie. Het pomphuis heeft twee dergelijke inwendige ringvormige groeven dicht bij 

elkaar (op Figuur 5-24 is er slechts één afgebeeld). De lekbrandstof van de bovenste groef 

wordt terug afgevoerd naar de brandstofcollector (Figuur 5-25). Meer naar onderen is er een 

tweede ringvormige groef die in contact staat met het onderste kanaal op Figuur 5-23. 

 

 

Figuur 5-23 Plunjer en pomphuis 

Smeerolie-
druk 5 bar 

Brandstof-
toevoer 
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Figuur 5-24 Lekbrandstofafvoer 

 

Figuur 5-25 Bovenste lekbrandstofafvoer naar collector 

Lekbrandstofafvoer 
naar collector 
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Figuur 5-26 Injectiepomp 

 

Bij de op- en neergaande beweging van de plunjer in het pomphuis zal lekbrandstof langs het 

bovenste afvoerkanaal (Figuur 5-25) afgevoerd worden. Dit kanaal staat in contact met de 

brandstofcollector zodat de lekbrandstof dus hergebruikt kan worden. De aanwezigheid van 

bepaalde componenten in de brandstof (Ca, Mg, Na, vrije vetzuren en vooral Cl, zie 

hoofdstuk 7) in combinatie met wrijving van lekbrandstof onder hoge druk tussen plunjer en 

pomphuis kan alzo leiden tot slijtage en corrosie. Als gevolg hiervan zal de belangrijke 

passing tussen plunjer en pomphuis verloren gaan en zal de injectiepomp niet meer de 

gewenste druk en hoeveelheid brandstof kunnen aanvoeren, wat leidt tot vermogenverliezen 

(van 3MW naar 2,5MW en minder bij V16 motor), verslechtering van de verbranding (meer 

CO)… 

 

Pomphuis 

Injectiepomp 

Sluitvijs 
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In verband met de problemen met de injectiepomp door afzettingen, werd ook een extra 

maatregel toegepast op motor 3 (Figuur 5-27). 

 

 

Figuur 5-27 Motor 3 

 

Om te vermijden dat er brandstof via de nauwe speling tussen plunjer en pomphuis naar 

onderen in de injectiepomp wordt afgevoerd en dus in de smeerolie terecht zou komen, werd 

de onderste ringvormige groef in het pomphuis gebruikt als smeeroliebarrière. Dit gebeurde 

door op de plaats van de sluitvijs (Figuur 5-26) een smeerolieleiding aan te koppelen (Figuur 

5-28). Deze zorgt ervoor dat de onderste ringvormige groef met smeerolie op een druk van 5 

bar gevuld wordt via het onderste kanaal in het pomphuis (zie Figuur 5-23). Vermits de druk 

van de brandstof in de collector slechts 4 bar bedraagt, zal er dus nooit brandstof via de 

speling tussen plunjer en pomphuis naar onderen in de injectiepomp vloeien. Door de hogere 

druk van de smeerolie zal er eerder (zij het in geringe mate) smeerolie naar boven vloeien en 

in de brandstof terecht komen. Vermits dit slechts een zeer kleine hoeveelheid smeerolie is, 

levert dit geen verdere problemen op.  
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Figuur 5-28 Extra oliebarrière 

 

Momenteel worden de injectieplunjers en pomphuizen bij onderhoud van de motor 

vervangen. Een echte oplossing is nog niet voorhanden. De oorzaak van het probleem ligt 

zowel bij de samenstelling van het vet (maar welke parameters de hoofdoorzaken zijn, is niet 

duidelijk) als bij het materiaal waaruit plunjer en pomphuis zijn vervaardigd. Verdere 

informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 7.  

Werken op biodiesel vermijdt dan wel problemen, maar is geen alternatief daar het de 

bedoeling is om dierlijk vet of plantaardige olie te blijven verbranden. Een andere oplossing 

zou kunnen zijn: werken met een ander smeringsmechanisme (aangepaste afvoerkanalen voor 

lekbrandstof), of gebruik maken van andere injectie-elementen, bijv. door ze te voorzien van 

een gepaste behandeling (misschien stroomloos vernikkelen). 

Extra 
smeerolieleiding 
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5.2.2. Bio-energiecentrale Leiderdorp (Gipp Energy)  

5.2.2.1. Brandstofcircuit 

 

In de Bio-energiecentrale Leiderdorp wordt geraffineerde palmolie gebruikt als brandstof 

voor twee 16VDZC motoren van ABC. De brandstof wordt door Cargill geleverd, en daarna 

nog door een separator gestuurd vooraleer verbrand te worden in de motor. In een separator 

worden kleine vaste deeltjes die in de brandstof zitten, afgescheiden van de vloeibare 

brandstof.  

 

Figuur 5-29 Rotor van de separator (links) en aandrijvende motor [32] 

 

Het separatieproces vindt plaats in de rotor (Figuur 5-29), aangedreven door een elektromotor 

[32].  
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Figuur 5-30 Conische schijven in rotor 

 

De grote zuiveringsoppervlakte wordt verkregen door conische schijven en grote g-krachten.  

 

 

Figuur 5-31 Verspreiding brandstof met vaste deeltjes 

 

Daarna wordt de ongezuiverde brandstof met vaste deeltjes (rode bolletjes) versneld en 

onderaan in de rotor verspreid over een groot aantal schijftussenruimtes (Figuur 5-31), waar 

ze door openingen naar boven afgevoerd wordt (Figuur 5-32). 
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Figuur 5-32 Verspreiding ongezuiverde brandstof naar boven 

 

 

Figuur 5-33 Verwijdering van vaste deeltjes 

 

Door de draaiende rotorbeweging en de hogere densiteit van de vaste deeltjes, stromen deze 

tegen de conische schijven en worden zo afgevoerd naar de verzamelplaats van vaste deeltjes 

(naar links op Figuur 5-33).  
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Figuur 5-34 Afvoer vaste deeltjes uit brandstof (links) en verzamelplaats vaste deeltjes (rechts) 

 

Wanneer deze verzamelplaats vol is, zorgt een hydraulische zuiger voor de verwijdering van 

de vaste deeltjes uit de separator. Dit gebeurt periodiek (Figuur 5-35). 

 

 

Figuur 5-35 Afvoer vaste deeltjes uit separator 

 

Wanneer de verzamelplaats quasi leeg is, sluit de hydraulische zuiger de afvoer weer af, zodat 

de verzamelplaats terug kan gevuld worden (Figuur 5-36).  
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Figuur 5-36 Afvoer terug hydraulisch gesloten 

 

De gezuiverde brandstof wordt bovenaan weer afgevoerd via een centripetale pomp. Deze 

wordt dan via de Switch over Module naar de motor gevoerd. 

 

5.2.2.2. Problemen 

 

Hierna volgt nog een korte beschrijving van een probleem dat opgetreden is met de  16VDZC 

motoren in de Bio-energiecentrale van Leiderdorp. 

 

Op 6 maart 2007 werd een totaal ander probleem dan voorgaande waargenomen. Allereerst 

ontstond er continu backfire in de turbo gedurende enkele tientallen seconden. Die stopte 

plotsklaps en toen begon de cilinderkop van cilinder 1 los te ratelen en op en neer te bewegen, 

waarna men de motor direct heeft stilgelegd. Nadat de motor was afgekoeld heeft men de 

cilinderkop afgedraaid en opgemerkt dat het gietstuk waar de tuimelaar op zit, was gebroken. 

Daardoor werkten de kleppen niet meer naar behoren en kreeg men dus nog verbranding en 

vlammen in het in- en uitlaatkanaal en turbo.  

Wellicht is de brandstof (mede)oorzaak van het opgetreden probleem, maar dit is niet volledig 

duidelijk. 
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5.3 Invloed op vermogen, verbruik en emissies 

 

5.3.1. Literatuurstudie 

 

In de literatuur worden geen éénduidige resultaten opgegeven met betrekking tot vermogen, 

(specifiek) verbruik en emissies van verschillende plantaardige oliën en dierlijke vetten. 

Hieronder volgt een samenvatting van enkele gegevens uit de literatuur. 

 

In [5] werden de emissies gemeten bij diesel en gebruikt voedingsvet. De emissies van 

stikstofoxiden (NOx) lagen 9 tot 22% hoger bij het gebruikt vet dan bij diesel, waarbij het 

verschil tussen beide stijgt bij hogere belasting van de motor. Als oorzaken hiervan werden de 

hogere verbrandingsdrukken en –temperaturen, de langere brandtijd, het hoge zuurstofgehalte 

in het vet en het lage cetaangetal van het vet aangehaald. Deze laatste leidt tot een langer 

ontstekingsuitstel, daardoor start de verbranding pas wanneer er al een grotere hoeveelheid 

brandstof in de cilinders zit. Daardoor zal een snellere drukstijging optreden en een hoge 

verbrandingstemperatuur, wat de vorming van NOx bevoordeelt. 

Bij lage belasting (tot 66% belasting) werd minder CO gevormd bij het gebruikt vet dan bij 

diesel. De aanwezigheid van zuurstof in het vet leidt er immers toe dat ook op plaatsen waar 

rijke brandstof-lucht mengsels aanwezig zijn, genoeg zuurstof voorhanden is om de brandstof 

volledig te oxideren tot CO2. Bovendien leidt de verhoogde injectiedruk tot een betere 

brandstof-lucht menging en een betere brandstofverdeling in de cilinder. Vanaf 66% belasting 

werd daarentegen ongeveer evenveel CO gevormd bij het dierlijk vet dan bij diesel. 

Van nullast tot ongeveer 75% belasting werd een continue daling in de KWS-uitstoot 

vastgesteld bij beide brandstoffen. Vervolgens bleven de KWS-emissies dalen bij diesel, bij 

het gebruikt vet was een lichte stijging waar te nemen. Toch bleef de uitstoot van KWS over 

het hele belastingsgebied lager bij het gebruikt vet dan bij diesel (ongeveer 50% lager bij lage 

belasting, 30% lager bij vollast). 

Daarnaast werd de activiteit van het rookgasbehandelingssysteem onderzocht, dat bestond uit 

een SCR-katalysator om de NOx-uitstoot te beperken en een oxidatiekatalysator ter beperking 

van de CO-uitstoot. Vermits de stofemissies bij het gebruikt vet ver onder de normgrens-

waarde lag, diende er geen partikelfilter geplaatst te worden. Na 8.000 bedrijfsuren werd een 

activiteitsdaling van beide katalysatoren van 19 tot 21% waargenomen bij het dierlijk vet, bij 
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diesel bedroeg dit slechts 15%. De oorzaak was de aanwezigheid van katalysatorgiffen 

(vooral fosfor) in de brandstof.  

 

Hemmerlein et al. [26] vergeleken het gebruik van onverwarmde koolzaadolie en diesel in een 

zestal motoren. Ondanks de 7% lagere verbrandingswaarde van de koolzaadolie, werd slechts 

een 2% lager koppel en vermogen opgemeten. Het specifiek verbruik van koolzaadolie lag 

ongeveer 2% hoger dan dat van diesel, wat een lager rendement gaf voor de koolzaadolie. 

 

Altin et al. [33] probeerden een aantal pure plantaardige oliën en hun esters (biodiesels). Bij 

de plantaardige oliën ontstond een kleine daling van vermogen en koppel in vergelijking met 

diesel. Het specifiek energieverbruik van alle plantaardige oliën lag hoger dan dat van diesel, 

dat van biodiesel lag dichter bij de waarde van diesel, maar toch nog hoger. 

De uitstoot van partikels was hoger, die van NOx lager bij plantaardige oliën dan bij diesel. 

 

Bari et al. [34] onderzochten de effecten van het voorverwarmen van ruwe palmolie. Het 

opwarmen tot 100°C had geen negatieve effecten op het injectiesysteem, maar bracht geen 

voordelen mee op vlak van prestaties. Het voorverwarmen was wel nodig om de viscositeit te 

laten dalen tot een bruikbare waarde om de brandstof te verpompen. De meest geschikte 

voorverwarmingstemperatuur in de palmolietank bleek 80°C te zijn om rekening te houden 

met mogelijke warmteverliezen en om een minimale temperatuur van 60°C te verkrijgen in de 

brandstofleidingen en –filter. Naar verbranding toe werd een 6% hogere maximale 

verbrandingsdruk vastgesteld en een 2,6° korter ontstekingsuitstel met de voorverwarmde 

palmolie tov diesel, de verbrandingsduur was iets langer bij gelijkblijvende inspuitduur. De 

emissies van CO en NO waren respectievelijk 9,2 en 29,3% hoger met de palmolie dan met 

diesel. 

 

Nwafor [35] deed gelijkaardige testen met voorverwarmde koolzaadolie (70°C). Bij hoge 

belastingen werd geen significant verschil van het specifiek verbruik vastgesteld tussen de 

verwarmde en de onverwarmde koolzaadolie. Diesel had hier het laagste specifiek verbruik. 

Bij lage belastingen was het specifiek verbruik van alle drie de brandstoffen praktisch gelijk. 

De maximale verbrandingsdruk was het hoogst bij de voorverwarmde koolzaadolie.  

Door het voorverwarmen van de olie werd een sterke daling van de KWS-uitstoot tov diesel 

vastgesteld over het hele belastinggebied.  
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Tippayawong et al. [36] probeerden een 10% palmolie – 90% diesel mengsel uit in een Isuzu 

viercilinder DI motor van 82 kW gedurende 250 uren. Het specifiek verbruik was ongeveer 

gelijk bij zowel het mengsel als bij zuivere diesel, ondanks de lagere verbrandingswaarde van 

het mengsel. Het geleverde koppel was ook ongeveer gelijk bij beide brandstoffen. 

De uitstoot van zwarte rook (roet) was aanzienlijk hoger bij het mengsel dan bij diesel.  

 

Kerihuel et al. [37] onderzochten het effect van de brandstofinlaattemperatuur van dierlijk vet 

op de prestaties en emissies van een ééncilinder DI dieselmotor van 2,8 kW bij 1500 tpm. Er 

werden experimenten uitgevoerd bij brandstoftemperaturen van 30, 40, 50, 60 en 70°C. 

De maximale verbrandingsdruk en drukstijging waren lager bij het dierlijk vet op lage 

temperatuur in vergelijking met diesel. Deze stijgen bij stijgende brandstoftemperatuur. Het 

ontstekingsuitstel is langer bij het dierlijk vet dan bij diesel over het hele vermogenbereik. 

Door het voorverwarmen van het vet verkort het ontstekingsuitstel. Het specifiek energie-

verbruik (kJ/kWh) is hoger bij de onverwarmde brandstof (30°C) dan bij diesel. Bij hogere 

vettemperaturen daalt dit specifiek energieverbruik, maar het blijft hoger dan bij diesel. 

De uitstoot van KWS en CO is hoger bij het dierlijk vet dan bij diesel. Door voor te warmen 

dalen deze emissies tot gelijke waarden als diesel. De rookdichtheid is echter steeds lager dan 

deze van diesel. De laagste waarde wordt bereikt bij het meest verwarmde vet (70°C). Bij lage 

vettemperatuur is de uitstoot van NO aanzienlijk lager dan bij diesel, door voor te verwarmen 

stijgen deze emissies.  

 

Kerihuel et al. [38,39,40] probeerden ook een afwijkende aanpak om de hoge viscositeit van 

dierlijk vet en de daaruit volgende problemen te vermijden: door toevoeging van water aan 

het dierlijk vet zodat een emulsie ontstaat, zouden ook de emissies sterk moeten dalen door 

het micro-explosie effect. Dit is het breken van grote brandstofdruppels in kleine druppels bij 

opwarmen door de aanwezigheid van water. Door nog een kleine hoeveelheid methanol aan 

de emulsie toe te voegen, verbeteren de viscositeit en de stabiliteit nog verder. De optimale 

emulsie bleek te bestaan uit 15% water en 15% methanol. Zuiver dierlijk vet, dierlijk vet in 

emulsie met water en methanol, en diesel werden gebruikt als brandstof in een ééncilinder 

dieselmotor van 2,8 kW en de resultaten werden vergeleken. 

Een stijging van het specifieke energieverbruik (kJ/kWh) en de uitlaatgastemperatuur werd 

waargenomen bij de emulsie tov bij diesel. Het zuiver dierlijk vet vertoonde nog een hoger 

specifiek energieverbruik en een hogere uitlaatgastemperatuur. 
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De uitstoot van KWS en CO was het hoogst bij het zuiver dierlijk vet. De emulsie vertoonde 

de laagste KWS- en CO-uitstoot. NO emissies waren lager bij het zuiver dierlijk vet en bij de 

emulsie in vergelijking met die van diesel. De emulsie vertoonde de laagste NO emissies. De 

uitstoot van zwarte rook ten slotte was het laagst bij de emulsie en het hoogst bij diesel.  

 

Kalam en Masjuki [27] vergeleken diesel, voorverwarmde palmolie en de emulsies van 

palmolie met 1, 2 en 3% water gedurende een 100 uren-test. 

De voorverwarmde palmolie leidt tot een daling van de KWS-, CO-, en roetuitstoot in verge-

lijking met diesel en met de palmolie-emulsies. Hoe meer water de emulsie bevatte, hoe hoge-

re roet- en CO-emissies werden vastgesteld. De emulsies gaven wel de laagste NOx-uitstoot. 

 

Pugazhvadivu et al. [41] onderzochten de mogelijkheid van het gebruik van gebruikte 

frituurolie als brandstof in een dieselmotor. Het bleek dat de frituurolie diende opgewarmd te 

worden tot 135°C om een viscositeit gelijk aan die van diesel bij 30°C te verkrijgen.  

Het specifiek energieverbruik (kJ/kWh) daalde en het effectief rendement verbeterde door het 

voorverwarmen van de frituurolie, maar de waarden waren nog steeds minder goed dan bij 

diesel. De uitstoot van NOx lag het laagst bij de niet-verwarmde frituurolie (30°C) en steeg bij 

toenemende olietemperaturen, maar bleef ruimschoots onder de waarden van diesel. De CO- 

en roetuitstoot waren steeds hoger dan bij diesel, maar daalden bij hogere olietemperaturen.  

 

Takayuki en Takaaki [42] voerden testen uit op een ééncilinder 5,1 kW-motor met een dierlijk 

vet, gebruikte soja-olie en diesel. Het dierlijk vet en de soja-olie hadden een ongeveer gelijk 

specifiek verbruik, dat iets hoger lag dan bij diesel. 

De gebruikte soja-olie gaf de grootste NOx- en CO-uitstoot, het dierlijk vet de laagste. De 

uitstoot van rook en partikels (PM) was bij lage belastingen ongeveer gelijk, bij hogere 

belastingen hadden het dierlijk vet en de soja-olie een aanzienlijk lagere deeltjesuitstoot. 

 

Rakopoulos et al. [43] ontwikkelden een theoretisch model voor de ontwikkeling van de 

brandstofstraal in dieselmotoren. Ze pasten dit toe op een ééncilinder DI Ricardo-Hydra 

testmotor met als brandstoffen een pure plantaardige olie, een biodiesel en diesel.  

De grootste conclusie was dat hun model aantoonde dat de zuurstofbindingen in de 

biobrandstoffen progressief losgebroken worden wanneer deze brandstoffen verdampen 

tijdens de injectie. Deze zuurstof kan dan vrijkomen om deel te nemen aan de verbranding 

van de brandstof, vooral in de zones die zeer rijk zijn aan brandstof (bv. in de kern van de 



Hoofdstuk 5: Optredende problemen en gevolgen 

105 

injectiestraal). Dit kan een gunstig effect hebben op de oxidatie van roet (daling van de 

roetuitstoot), maar de ermee gepaard gaande stijging van de NOx-vorming door de grotere 

aanwezigheid van zuurstof kan ook een gevolg zijn. 

 

Labeckas et al. [28] onderzochten het gebruik van pure koolzaadolie in een viercilinder 

dieselmotor van 59kW. Het specifiek brandstofverbruik (g/kWh) bij maximaal koppel bleek 

tot 12% hoger te zijn. Het effectief rendement was echter ongeveer gelijk aan dat van diesel. 

De roetuitstoot lag bij volgas ongeveer 30% lager dan bij diesel. 

Door het verwarmen van de koolzaadolie tot 60°C daalde het specifiek energieverbruik 

(kJ/kWh). Een verdere opwarming tot 90°C bracht geen nieuwe voordelen mee op het vlak 

van motorprestaties. 

 

Ramesh et al. [44] probeerden de prestaties en emissies te verbeteren van een ééncilinder DI 

dieselmotor op Jatropha olie. De invloeden van injectietiming, injectoropeningsdruk, injectie-

snelheid en luchtbeweging in de cilinder (swirl) werden onderzocht. Door het vervroegen van 

de injectietiming tov de waarde bij diesel en door de openingsdruk van de injector te 

verhogen, ontstond een stijging van het effectief rendement en een significante daling van de 

KWS- en CO-uitstoot. De optimalisatie van de swirl beweging had slechts een klein effect op 

de emissies. Wanneer de injectietiming verlaat werd in combinatie met een stijgende 

injectiesnelheid, werd terug een sterke verbetering van de prestaties en de emissies 

opgemerkt. In dit geval waren de emissies van de Jatropha olie zelfs lager dan die van diesel.  

 

Crookes [45] onderzocht het gebruik van een niet nader gespecificeerde plantaardige olie in 

een ééncilinder DI dieselmotor. Het specifiek brandstofverbruik bleek iets hoger te zijn dan 

bij diesel, maar de emissies van NOx en roet waren gelijkaardig, evenals het rendement.  

 

5.3.1.1. Synthese van de literatuurstudie 

 

In praktische alle gevallen werd een stijging van het specifiek brandstofverbruik en een lichte 

daling van het rendement waargenomen bij gebruik van alternatieve brandstoffen tov diesel. 

Over de emissieuitstoot is minder éénduidigheid. Bij hogere belastingen werd veelal een 

lagere uitstoot van CO, KWS en roet (PM) waargenomen dan bij diesel, terwijl de NOx-

uitstoot meestal hoger lag. Bij lagere belastingen is totaal geen éénduidigheid op te merken. 
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5.3.2. Metingen op ABC-Motor 8DZC 

 

Op vraag van een klant van ABC werden er testen uitgevoerd op een 8DZC motor (8 cilinders 

in lijn, 1000 tpm, HFO-uitvoering). De gebruikte brandstoffen waren ruwe en geraffineerde 

palmolie, frituurolie en diesel. De motor werd steeds op diesel gestart en vanaf 25% belasting 

werd pas overgeschakeld op een alternatieve brandstof. Deze werd voorverwarmd tot op een 

temperatuur van ongeveer 120°C. Het specifiek verbruik en de uitstoot van CO, NOx en stof 

werden opgemeten bij 25%, 50%, 75% en 100% belasting (100% belasting = 1.768 kW 

mechanisch).  

 

In onderstaande tabel (Tabel 5-1) staat een analyse van de brandstoffen. De frituurolie werd 

niet geanalyseerd. Opvallend is de hoge waarde van het neutralisatiegetal van de ruwe 

palmolie (13,9 mgKOH/g), waar de DIN V norm (Figuur 4-2) slechts een maximale waarde 

van 2 mgKOH/g toelaat. Deze hoge zuurtegraad zal zeker aanleiding geven tot problemen 

(corrosie en slijtage, zie 4.2.3) bij langdurig gebruik. Daar deze testen echter kortstondig 

uitgevoerd werden, verwachtte men geen problemen. 

 

Eigenschap Eenheid Diesel Geraffineerde 

palmolie 

Ruwe palmolie 

Dichtheid  (kg/m³) 864 915,9 916,7 

Viscositeit (mm²/s) 2,5 

(20°C) 

30 (50°C) 27 (50°C) 

watergehalte (%m/m) 0,005 <0,05 1,06 

asgehalte (%m/m) <0,01 <0,01 0,03 

koolstofresidu (%m/m) 0,03 0,15 0,25 

Onderste 

verbrandingswaarde 

(kJ/kg) 42850 37238 36851 

TAN-getal (mgKOH/g) 0 0,7 13,9 

Tabel 5-1 Brandstofanalyse 
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Figuur 5-37 Specifiek brandstofverbruik 

Het opgemeten specifiek brandstofverbruik is weergegeven in bovenstaande figuur. De lagere 

verbrandingswaarde van de alternatieve brandstoffen leidt tot een hoger brandstofverbruik 

dan bij diesel. Bij vollast was het specifiek verbruik voor geraffineerde palmolie 13% hoger, 

voor frituurolie 20% en voor ruwe palmolie 25%. Bij lagere belastingen waren de verbruiken 

van de alternatieve brandstoffen ongeveer gelijk. 

Wegens het ontbreken van de verbrandingswaarde van de frituurolie, kon geen vergelijking 

tussen de rendementen van de verschillende brandstoffen berekend worden. 

 

 

Figuur 5-38 CO-uitstoot 

De CO-uitstoot (Figuur 5-38) van de alternatieve brandstoffen was bijna steeds lager dan die 

van diesel, op frituurolie na. De oorzaak hiervoor werd toegeschreven aan de aanwezigheid 
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van zuurstof in de oliën, die zorgen voor een overmaat aan zuurstof ook in lokale rijke zones. 

Dit leidt tot minder CO-vorming. 

 

Figuur 5-39 NOx-uitstoot 

De NOx-uitstoot van de palmolie en frituurolie was aanzienlijk lager bij lage belasting, bij 

hogere belastingen waren de waarden gelijkaardig of zelfs hoger dan bij diesel.  

 

Figuur 5-40 Stofuitstoot 

Voor de stofuitstoot waren geen duidelijke trends waar te nemen bij de ruwe en geraffineerde 

palmolie, bij frituurolie en diesel werd een dalende trend bij stijgende belasting vastgesteld. 

De uitstoot van stof lag praktisch over het hele belastingsbereik lager bij de palmolie en de 

frituurolie dan bij diesel. De reden hiervoor werd toegeschreven aan de aanwezigheid van 

gebonden zuurstof in de alternatieve oliën, waardoor er minder onverbrande partikels worden 

gevormd. 
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5.3.3. Metingen op ABC-motor 16VDZC 

 

Op de vier 16VDZC motoren in de Electrawinds biomassacentrale Oostende werd ook een 

meting uitgevoerd. De uitlaatgassen worden na de motor doorheen een SCR- en 

oxidatiekatalysator gestuurd. De metingen gebeuren na deze katalysatoren, dus zijn de 

rookgassen al voldoende gezuiverd. Toch kan het interessant zijn de emissies van diesel en 

het dierlijk vet te bekijken. 

 

Drie van de vier motoren werden gevoed met dierlijk vet, de vierde motor draaide op diesel. 

Alle motoren werden gelijk belast (ongeveer 3 MW). 

 

Emissie Eenheid Diesel Dierlijk vet  

Stof mg/Nm³ 45,0 10,0 

O2 % 13,0 14,0 

CO mg/Nm³ 61 31 

NOx mg/Nm³ 282 120 

Tabel 5-2 Vergelijking emissies 16VDZC-motor met SCR-OXI katalysator 

 

Na de SCR- en oxidatiekatalysator bleken alle emissies (stof, CO en NOx) lager te zijn bij het 

dierlijk vet dan bij diesel. De uitstoot van O2 was zoals verwacht hoger bij het dierlijk vet 

door de aanwezigheid van gebonden zuurstof in de oliemoleculen. 
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5.4 Besluit 

 

In dit hoofdstuk werden de problemen besproken die optreden met pure plantaardige oliën en 

dierlijke vetten. Zowel problemen uit de literatuur als problemen met de ABC-motoren 

werden besproken. Hieruit kwam naar voren dat een aantal parameters van de oliën en vetten 

zeer belangrijk zijn om problemen te vermijden: 

- het neutralisatie- of zuurtegetal: zure verbindingen in de brandstof leiden tot corrosie, 

slijtage en afzettingsopbouw (cfr. injectiepompen) 

- het fosforgehalte: fosfolipiden leiden tot vorming van gumachtige producten (waxen, 

slijmen) en harde afzettingen (samen met de metalen), veroudering van de brandstof 

met stijging van de viscositeit en vorming van vrije vetzuren tot gevolg, en 

vergiftigen de katalysatoren en filters 

- het gehalte aan metalen (Na, K, Ca, Mg): katalyseren bepaalde auto-

oxidatieprocessen, waardoor de kwaliteit van de olie of het vet vermindert 

- oxidatiestabiliteit: is een maat voor de weerstand van de olie tegen veroudering 

- het joodgetal: is een maat voor de onverzadigde dubbele bindingen in de 

oliemoleculen (die nodig zijn voor het polymerisatieproces) 

- de viscositeit: de olie moet voldoende vloeibaar zijn om verpompbaar te zijn, de 

filters niet te verstoppen en een goede verstuiving mogelijk te maken 

- verontreiniging of contaminatie (onzuiverheden): leiden tot degradatie van de olie of 

het vet en vorming van afzettingen 

 

Er zullen bijgevolg vereisten vastgelegd worden voor deze en andere parameters. Het 

volgende hoofdstuk bespreekt hoe hieraan voldaan kan worden. 
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6. Raffinage en voorbehandelingen 
 

Uit het voorgaande is meermaals gebleken dat de kwaliteit van de olie of het vet van uiterst 

belang is om problemen te vermijden. Bovendien bleek dat het persen, meestal gevolgd door 

de extractie van de rest van de olie uit de restpulp door hexaan, veelal niet voldoende was om 

de RK-kwaliteitsstandaard of de DIN V 51605 voornorm te halen. Raffinage om de 

brandstofkwaliteit op een hoger niveau te brengen, is dus noodzakelijk. In de volgende 

paragraaf (6.1) worden de onderscheiden stappen van zaad tot geraffineerde olie nader 

toegelicht. Dit geldt voor de pure plantaardige oliën. Afvaloliën en dierlijke vetten ondergaan 

enkel de laatste stap, namelijk het raffinageproces. Een voorbeeld van een dergelijk proces 

wordt gegeven in paragraaf 6.2. Ten slotte werd een dierlijk vet geanalyseerd voor en na de 

raffinage (6.3). 

 

6.1 Van zaadje tot geraffineerde olie 

 

Op onderstaande figuur (Figuur 6-1) wordt het algemeen schema weergegeven van de 

(mogelijke) bewerkingen en behandelingen van zaad of vrucht tot geraffineerde olie. Niet alle 

processen dienen noodzakelijk uitgevoerd te worden voor elke plantaardige olie. 

 

Dierlijke vetten en afvaloliën kunnen in dit schema ingevoegd worden op de plaats van ruwe 

olie, zodat deze dus enkel het raffinageproces ondergaan. Hierna worden de verschillende 

stappen verder besproken [3,46,47].  
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Figuur 6-1 Algemeen schema behandeling oliën en vetten 

6.1.1. Voorbehandeling (E. Preparation) 

 

Het doel van de voorbehandeling is de zaden of bonen in een welbepaalde vorm te krijgen die 

geschikt is om de olie eruit te persen of te extraheren. Er zijn een aantal opeenvolgende 

processen.  

 

De eerste stap bestaat meestal uit het drogen en reinigen van de geoogste zaden (E. 

drying/cleaning). Hierdoor worden onzuiverheden verwijderd, zoals zand en stenen, maar ook 

vocht als de zaden te vochtig zijn om verder te bewerken.  

 

Vervolgens wordt de buitenste schil van de zaden of bonen indien nodig verwijderd (E. 

dehulling or decortication). Het doel is het verhogen van de eiwitinhoud en het verlagen van 

de vezelinhoud van het restproduct van persen en extraheren, nl. de raapschilfers of het 

raapschroot (veevoeder). Of er wel of niet onthuld wordt, hangt meestal af van de markt, die 

al of niet meer betaalt voor eiwitrijke producten (typisch voor zonnebloem en soja).  

Ook om de stabiliteit van de olie bij koude temperaturen te verbeteren, kan er onthuld worden. 

Dehulling leidt immers tot minder gomachtige stoffen (waxen) in ruwe oliën.  
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Bij cacaobonen wordt de schil dan weer verwijderd om de smaak te verbeteren.   

De belangrijkste nadelen van het onthullen, zijn het ontstaan van schilafval en het gevaar dat 

met de schil ook al olie uit de zaden wordt verwijderd. Als mogelijke oplossingen voor het 

eerste, kunnen sommige schillen verkocht worden als veevoeder, maar meestal worden de 

schillen verbrandt als brandstof.  

Het onthullingsproces gebeurt meestal als een opeenvolging van enkele operaties zoals 

impact- of breekprocessen gevolgd door scheiding op basis van gewicht (schillen zijn meestal 

lichter dan de kern of het vruchtvlees).  

 

Na een eventuele onthulling, worden de zaden gebroken (E. cracking) om de deeltjesgrootte te 

verkleinen. Dit gebeurt in kraakmolens (Figuur 6-2) waarbij de zaden doorheen één of twee 

paar gegolfde rollen worden gedrukt. Hamermolens worden soms ook gebruikt voor ruwere 

materialen zoals palmpitten.  

 

Figuur 6-2 Kraakmolen 

 

De kleine deeltjes kunnen dan uniform gekookt worden (E. cooking or conditioning). Hier 

worden de zaden verwarmd en geconditioneerd tot de gewenste vochtigheid. De objectieven 

van dit proces zijn: de viscositeit van de olie te verminderen, de zaden te steriliseren en het 

ontgiften van enkele ongewenste zaadbestanddelen. Zowel roterende horizontale enkelstage 

als verticale meerstage kookvaten (Figuur 6-3) kunnen gebruikt worden. In alle gevallen 

wordt stoom op 6 à 10 bar gebruikt en kunnen de zaden verwarmd worden tot 65-75°C voor 

extractie- en tot 90-110°C voor persdoeleinden.  
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Figuur 6-3 Verticale kookvaten 

 

Alle zaden moeten tot vlokken vermalen worden (E. flaking). Dit verbetert de 

extractiemogelijkheid van olie door het breken van de celwanden. De zaden worden 

verwarmd tot 60°C en tussen zachte rollen met grote diameters gedrukt (Figuur 6-4). De 

vlokken die zo ontstaan, hebben een typische dikte van 0,3 tot 0,4 mm. De vlokken worden 

gevormd door wrijving tussen de rollen die op verschillende snelheden draaien. Afhankelijk 

van de druk op de rollen, kunnen kleinere of grotere vlokken geproduceerd worden.  

 

Figuur 6-4 Flakingmachine 

 

Soms vindt nog een expansieproces plaats als laatste deel van de voorbehandeling. Een 

expansiemachine bestaat uit een simpele schroef die ronddraait in een cilinder (Figuur 6-5). 

Door toevoeging van stoom ontstaat een expansie-effect. Voor zaden die een hoge olie-inhoud 

hebben, wordt de schroef voorzien van een drainagekanaal om een deel van de vrijgekomen 

olie te recupereren. Het grote voordeel van de expansie is de sterke verbetering van de 

extractie van olie. In de extractiestadia zal dan minder stoom of hexaan nodig zijn, maar het 

verhoogt natuurlijk wel de stoom- en vermogenconsumptie tijdens de voorbehandelingen. 
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Figuur 6-5 Expansiemachine 

 

Na (enkele van) deze voorbehandelingen zijn de zaden verwerkt tot persbare of extraheerbare 

materie (Figuur 6-6). 

 

Figuur 6-6 Resultaat van de voorbehandelingen: persbare materie 

 

6.1.2. Persen en extractie 

 

6.1.2.1. Mechanische extractie 

 

Mechanische extractie bestaat uit het winnen van ruwe olie door een mechanische druk uit te 

oefenen op voorbehandelde zaden of vruchten. Dit gebeurt met een schroefpers (E. expeller), 

veelal voorzien van een drainagekanaal. Hier worden geen organische oplosmiddelen 

gebruikt, in tegenstelling tot solvent extractie (zie verder). Het grote nadeel van mechanisch 

persen is de temperatuurstijging van de zaden en olie, wat een kwaliteitsvermindering kan 

veroorzaken (door oxidatie en polymerisatie). De mate van temperatuurstijging hangt af van 

de pers zelf en tot welke graad men perst. Men onderscheidt full pressing, pre-pressing en 

cold pressing. 

 

Bij full pressing wordt enkel olie gewonnen via mechanische extractie. Een full press (Figuur 

6-7) moet dan ook de grootst mogelijke hoeveelheid olie uit de zaden persen. Meestal wordt 
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een twee-stage proces gebruikt: een voorpers gevolgd door een finale pers. De perskoek die 

overblijft bevat tussen 5 en 12% residuele olie.  

De werking van de pers is eenvoudig: de pers wordt gevoed door een transportband die met 

variabele snelheid kan draaien. De voedingseenheid regelt de hoeveelheid materiaal die naar 

de pers wordt gevoerd en bepaalt zo de belasting van de motor die de pers aandrijft. De olie 

die vrijkomt tijdens het persen wordt opgevangen over de lengte van de pers en afgevoerd via 

een drainagekanaal. De overblijvende perskoek wordt aan het uiteinde van de pers verwijderd 

voor verdere bewerking of opslag.  

Full pressing wordt meestal gebruikt voor kleinschaligere toepassingen, wegens de relatief 

lage kosten van een dergelijke pers. De hoeveelheid verlies (5 à 12%) is echter veel hoger dan 

pre-pressing gevolgd door solvent extractie (typisch 1%). Een andere toepassing ligt bij het 

produceren van bio-oliën, die geen solvent mogen bevatten. 

 

Figuur 6-7 Full Press 

 

Bij pre-pressing (Figuur 6-8) wordt slechts een deel van de olie verwijderd via mechanische 

extractie. Door te persen met lagere drukbelastingen dan bij full pressing, blijft een 

gedeeltelijk ontoliede specie over die nog zo’n 18 à 20% olie bevat. Daarom wordt pre-

pressing steeds opgevolgd door een geschikte solvent extractie, die niet meer dan 1% 

residuele olie over laat. Dit wordt typisch toegepast voor oliezaden die een hoge olie-inhoud 

hebben, zoals koolzaad, zonnebloem en maïs. Pre-pressing heeft daarenboven een voordelig 

effect op de solvent extractabiliteit van de overblijvende oliekoek.  

In vergelijking met full pressing, ligt de capaciteit van pre-pressing gevolgd door solvent 

extractie veel hoger. Typische waarden bedragen 10 tot 70 ton zaden per dag bij full pressing 

en 1000 tot 2000 ton zaden per dag voor pre-pressing en solvent extractie. De kosten voor de 

installatie en uitbating liggen in het laatste geval dan wel veel hoger, maar de opbrengst is ook 

veel hoger.  
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Figuur 6-8 Pre-Press 

 

Cold pressing is een alternatieve extractieprocedure die de temperatuurstijging van de olie en 

zaden tijdens het persen vermindert. Dit vermijdt de mogelijke negatieve effecten op de 

kwaliteit. Bij cold pressing ontstaat een minimale warmtegeneratie door koeling van de 

schroef en andere aangepaste technieken.  

Typische toepassingsgebieden zijn het produceren van hogekwaliteitsoliën (gewenste 

eigenschappen) of voedingsoliën (smaak). Dergelijke oliën zijn zeer duur. 

 

6.1.2.2. Solvent extractie 

 

Zoals reeds vermeld wordt extractie met een solvent vooral toegepast bij zaden met een hoge 

olie-inhoud. Solvent extractie wordt steeds voorafgegaan door pre-pressing en bestaat uit  vier 

afzonderlijke processen: fysische extractie van olie uit de zaden, verwijdering van het 

oplosmiddel uit de ontoliede materie (E. desolventising-toasting), distillatie van het solvent 

uit de geëxtraheerde olie (E. distillation) en herwinning van het oplosmiddel.  

Extractie 

Voor de extractie zijn twee mogelijke werkwijzen beschikbaar [47].  

Bij de eerste vorm van extractie (LM®-extractor) worden de voorbehandelde zaden (meestal 

pre-pressed) op een geperforeerde band getransporteerd doorheen het horizontale lichaam van 

de extractor (Figuur 6-9).  
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Figuur 6-9 LM®-Extractor: werking 

1: inlaat voorbehandelde zaden  3: afvoer miscella 

2: inlaat vers oplosmiddel   4: afvoer ontolied restmateriaal 

 

Vers oplosmiddel (hexaan) wordt langs de uitlaatzijde van de extractor aangevoerd en over 

het product gesproeid. Het oplosmiddel dringt in het materiaal en al snel raakt het product 

verzadigd. Het mengsel van hexaan en olie (miscella genoemd) wordt opgevangen en iets 

verder stroomopwaarts over het materiaalbed gesproeid. Daar ontstaat weer verzadiging en de 

miscella wordt terug opgevangen. Hetzelfde principe blijft zich stroomopwaarts herhalen, tot 

aan de ingang van de extractor. Alzo ontstaat een tegenstroomextractie. Een licht stijgende 

transportband met weerhaken onderhoudt de indringing van miscella in het materiaal en 

voorkomt miscella contaminatie. Een uitvoeringsvorm van de LM®-extractor is afgebeeld op 

Figuur 6-10.  

 

Figuur 6-10 LM®-Extractor: uitvoering 

 

De contacttijd tussen het materiaal en het oplosmiddel is de belangrijkste factor voor de 

efficiënte extractie van plantaardige oliën. Om die contacttijd te maximaliseren, wordt gebruik 

gemaakt van een lange transportband, waarbij het materiaal overvloedig doordrenkt wordt 
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door het oplosmiddel. De grootste voordelen van de LM ®-extractor zijn de sterke en 

eenvoudige constructie en de lage onderhouds- en uitbatingskosten.  

 

Een tweede vorm van extractor is de REFLEX®-extractor. 

Hier wordt niet gewerkt met een transportband, maar met een roterende opstelling. Het 

voorbehandelde materiaal gemengd met miscella bevindt zich in roterende kamers (Figuur 

6-11). De extractie begint ogenblikkelijk in deze afzonderlijke kamers.  

 

Figuur 6-11 REFLEX® Extractor geopend: rotor met afzonderlijke kamers 

 

Na het inbrengen in een kamer, wordt het materiaalbed continu oversproeid met miscella 

volgens een tegenstroomopstelling analoog als bij de LM®-extractor. De kamers zijn volledig 

gescheiden van elkaar, zodat elke miscella-samenstelling door de juiste kamer vloeit.  

In elke kamer is het materiaal volledig doordrenkt van miscella, zodat er van bij het inbrengen 

in tot het verlaten van de extractor continu contact is tussen het zaadmateriaal en het 

oplosmiddel. Daardoor is de contacttijd tussen materiaal en miscella zeer groot en kunnen tot 

25% grotere vlokken bewerkt worden dan bij de LM®-extractor. Dat resulteert in lagere 

vermogens- en onderhoudskosten voor de voorbehandelingsprocessen.  

Andere voordelen van een dergelijke extractor zijn: geen interne transportband nodig (dus 

geen onderhoud van lagers en aandrijflijn), minder pompen en minder vermogen nodig om de 

extractor aan te drijven. Bovendien heeft de REFLEX®-extractor een zelfreinigend scherm 

onder de rotor die het materiaalbed ondersteunt. Het scherm heeft een optimale gleufwijdte 

zodanig dat enkel miscella en geen fijn materiaal doorgelaten wordt. Vermits de rotor continu 

over het scherm beweegt, wordt het scherm zo proper gehouden en blijft de gleufwijdte lange 

tijd optimaal. Op die manier zijn de reinigingskosten van een dergelijke extractor zeer laag, en 

bovendien zal de geëxtraheerde oplossing (miscella) zeer weinig persmateriaal bevatten. Een 

REFLEX®-extractor is afgebeeld op Figuur 6-12. 



Hoofdstuk 6: Raffinage en voorbehandelingen 

120 

 

Figuur 6-12 REFLEX®-extractor 

Desolventising 

De tweede stap in het solvent extractie proces is desolventising of het verwijderen van het 

solvent uit het ontoliede materiaal dat overblijft na extractie. Daarna kan dit materiaal (meel) 

rechtstreeks gebruikt worden als veevoeder.  

 

Figuur 6-13 Desolventiser-Toaster met Dryer-Cooler (DTDC) 

 

Een desolventiser-toaster met droger en koeler of DTDC (Figuur 6-13) bestaat uit een 

verticale opeenstapeling van verschillende gasdichte cilinders, elk voorzien van een met 

stoom verwarmde bodem. In de toplagen wordt het solvent (hexaan) verdampt door een 

indirecte verhitting in droge atmosfeer van het geëxtraheerde materiaal dat nog 20 tot 45% 

solvent bevat (pre-desolventising). In de eronder gelegen compartimenten wordt stoominjectie 
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toegepast. De hexaan verdampt terwijl de stoom condenseert (= desolventising). De 

overblijvende hexaan wordt daarna verwijderd door een combinatie van indirecte verhitting 

en verhitting via stoominjectie in de nog lager gelegen delen (=stripping). Terzelfdertijd 

wordt het meel verwarmd (= toasting). In de onderste secties wordt het meel gedroogd met 

warme lucht (=drying) en ten slotte gekoeld door er omgevingslucht door te blazen 

(=cooling). Wanneer het droog- en koelgedeelte ontbreken, noemt men het een DT. Het 

verdampte hexaan, met een gedeelte olie erin, wordt met de miscella van de extractie 

gemengd en gedistilleerd (zie verder). 

De stoom wordt onderaan de toasting-sectie geïntroduceerd en doorheen het meel geblazen. 

De overblijvende stoom wordt naar de hoger gelegen compartimenten gevoerd. Alzo wordt 

terug een tegenstroomopstelling bereikt: stoom vloeit naar boven in de DTDC, terwijl het 

meel afgevoerd wordt naar beneden. 

Het doel van de pre-desolventising sectie is een gedeelte van de hexaan te verdampen 

vooraleer het meel in contact komt met de stoom. Zo wordt de meelvochtigheid verlaagd wat 

een aanzienlijke besparing in stoomverbruik en drooginstallatiekosten met zich meebrengt.  

Een uitvoeringsvorm van een DTDC, evenals de vorm van de tussenschotten, zijn afgebeeld 

op Figuur 6-14. 

 

Figuur 6-14 DTDC (links) en vorm van de tussenschotten 

Distillatie 

Als derde stap dient de miscella, het vloeibare eindproduct van extractie en desolventising, 

gescheiden te worden in het solvent (hexaan) en de ruwe plantaardige olie. Dit gebeurt door 

distillatie (Figuur 6-15). Er zijn drie opeenvolgende bewerkingen. In de eerste 

verdampingskolom, de economizer, wordt restwarmte van de desolventiser gebruikt om 

hexaan uit de olie te verdampen. Zo wordt de olie-inhoud van de miscella vermeerderd van 

20-30% voor de economizer tot 65-75% erna. In de hoofdverdamper wordt de miscella 

indirect verhit met stoom op 3 tot 4 bar, zodat het overblijvende mengsel al uit 95% 

plantaardige olie bestaat. In de stripper worden de laatste sporen van hexaan door 

stoominjectie verwijderd. Als eindproduct wordt zo ruwe plantaardige olie verkregen. 
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Figuur 6-15 Distillatie 

Herwinning van het solvent 

Tot slot van de solvent extractie wordt het hexaan gerecupereerd na het distillatieproces en 

hergebruikt voor het extractieproces.  

 

6.1.3. Raffinage (E. Refining) 

 

De raffinage van ruwe tot geraffineerde olie dient om de olie van enkele ongewenste 

bestanddelen te ontdoen of die toch op zijn minst sterk te verminderen.  

Momenteel zijn er twee soorten raffinageprocessen in gebruik: fysische en chemische 

raffinage. Elk bestaat uit een aantal deelprocessen (Figuur 6-16).  

 

Figuur 6-16 Chemische en fysische raffinage 
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Chemische raffinage wordt meer in de Verenigde Staten gebruikt. Het heeft als voordelen dat 

het voor alle oliën en oliekwaliteiten geschikt is. Daarentegen is het proces ingewikkelder, 

zijn er meer gemengde bijproducten (die nog moeten gescheiden worden) en is er meer 

afvalwater. Fysische raffinage wordt meer toegepast in Europa, is eenvoudiger, heeft minder 

afvalproducten en zijstromen, en de bijproducten komen afzonderlijk vrij, zodat ze niet 

nabehandeld moeten worden en dus meer opbrengen. Het nadeel is dat de ruwe oliën al van 

tamelijk goede kwaliteit moeten zijn. Bovendien dienen extractie- en raffinageprocessen 

geïntegreerd te zijn in één fabriek. Vandaar dat nieuwe raffinaderijen typisch kiezen voor 

fysische raffinage en het extractieproces integreren. Alleenstaande raffinaderijen die met 

verschillende oliekwaliteiten werken, kiezen eerder voor chemische raffinage.  

 

De huidige trends in de raffinagewereld vertonen een grotere interesse in economische en 

ecologische aspecten, zoals vermindering van het energieverbruik, vermindering van de 

afvalproducten en waardering van de bijproducten. Daarnaast is er ook steeds meer en meer 

interesse in de oliekwaliteit: men zoekt naar processen die oliën geven met hoge stabiliteit, 

lange levensduur (bv. frituuroliën) en andere gewenste eigenschappen.  

 

Op Figuur 6-16 zijn de opeenvolgende processen van chemische en fysische raffinage met een 

volle lijn aangeduid, de optionele processen (ontwaxen en winterisatie) met stippellijn. De 

processen worden hierna verder besproken. 

 

6.1.3.1. Ontgomming (E. degumming) 

 

Het ontgommen is het eerste raffinageproces. Het wordt gebruikt om bepaalde onzuiverheden 

zoals fosfatiden (= fosfolipiden), gomachtige stoffen en proteïnen uit de ruwe olie te 

verwijderen. Vooral het fosfor in de eerste component is één van de probleemstoffen in oliën 

en vetten als brandstof (zie 4.3.5). Er zijn twee soorten ontgommingsprocessen: water 

degumming en acid degumming [48].  

 

Bij water degumming (Figuur 6-17) wordt de ruwe olie eerst op de gewenste temperatuur 

gebracht (met stoom). De juiste hoeveelheid warm water overeenkomend met het volume 

fosfatiden in de ruwe olie wordt toegevoegd. De olie en het water worden intens gemengd in 
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een centrifugaalmixer, die de olie verder naar de separator stuurt. De werking van een 

separator is uitgelegd in 5.2.2.1. 

 

Figuur 6-17 Water degumming 

 

Door het mixen met water worden bepaalde onzuiverheden zoals fosfolipiden en proteïnen, 

die oplosbaar zijn in olie, gehydrateerd zodanig dat ze onoplosbaar worden in olie. De 

gehydrateerde fosfolipiden zetten onmiddellijk uit door de intense menging van de olie met 

water. In de daaropvolgende separator worden de vaste deeltjes afgescheiden van de vloeibare 

olie zodanig dat de gehydrateerde fosfolipiden uit de olie verwijderd worden. De gums 

(gomachtige stoffen, fosfolipiden, proteïnen…) kunnen verder gebruikt worden in veevoeder. 

De ontgomde olie wordt ofwel direct naar het volgende raffinageproces gebracht, ofwel 

gedroogd in een vacuümdroger voor opslag of verkoop.  

 

Het nadeel aan water degumming is dat niet-hydrateerbare fosforverbindingen niet verwijderd 

worden. Dat wordt verholpen via een eenvoudige zure ontgomming (E. acid degumming, 

Figuur 6-18).  

 

Figuur 6-18 Simple acid degumming 
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Dit proces wordt toegepast bij palmolie, olijfolie en dierlijke vetten en heeft als doel om het 

verbruik van (dure) bleekaarde te verminderen tijdens het bleken in het fysische 

raffinageproces (zie 6.1.3.3). Een kleine hoeveelheid fosfor- of citroenzuur wordt gemengd 

met de verwarmde ruwe olie. Na een korte reactietijd, wordt er warm water bijgemengd. De 

zware fase die bestaat uit fosfolipiden, proteïnen en andere onzuiverheden wordt afgescheiden 

in de separator. De hydrateerbare fosfolipiden zijn onoplosbaar geworden in de olie door 

hydratatie en de niet-hydrateerbare fosfolipiden hebben met het zuur gereageerd ter vorming 

van vaste fosforverbindingen De ontgomde olie wordt daarna naar het bleekproces gestuurd 

(zie fysische raffinage op Figuur 6-16). Nadeel is dat deze olie nu nog zuurder is dan 

voordien.  

 

Naast de twee voorgaande ontgommingsprocessen, bestaat ook nog een zure ontgomming, 

gevolgd door het wassen met water (Figuur 6-19). Het voordeel van dit proces is dat het de 

olie ook al deels neutraliseert (=ontzuurt).  

 

Figuur 6-19 Acid degumming with water washing 

 

Hier wordt de ruwe olie verwarmd tot optimale hydratatietemperatuur en gemengd met een 

kleine hoeveelheid fosfor- of citroenzuur. Na de gepaste reactietijd (om niet-hydrateerbare 

fosfolipiden met het zuur te laten reageren) wordt een gedeelte van dit zuur geneutraliseerd 

door toevoeging van een verdunde natriumhydroxide-oplossing, die zeer basisch is. Na 

toevoeging van voldoende water voor hydratatie van de fosfolipiden, en na opwarming tot de 

gewenste separatietemperatuur, worden de vaste gomachtige stoffen en de olie van elkaar 

gescheiden in de separator. Voor de meeste toepassingen is het resterend fosforgehalte na 

deze eerste separator nog te hoog en wordt de olie ‘gewassen’ door menging met warm water. 

Een tweede separator scheidt dan de ontgomde olie en het waswater.  
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De hoofdbedoeling van het ontgommingsproces is het fosforniveau te laten dalen tot lager dan 

10 ppm. Een zure ontgomming in combinatie met wassen met water geeft de beste resultaten, 

maar is ook het duurst. 

 

6.1.3.2. Neutralisatie (E. neutralisation) 

 

Dit proces behoort enkel bij de chemische raffinage en bestaat uit het neutraliseren van de 

vrije vetzuren in de olie,  meestal met een basische natriumhydroxide-oplossing. De vrije 

vetzuren worden zo omgezet in zepen. Vermits deze niet langer oplosbaar zijn in de olie, 

kunnen ze gemakkelijk afgescheiden worden in een separator. Vermits in dit 

neutralisatieproces ook niet-gehydrateerde fosfolipiden van het ontgommingsproces 

geëlimineerd worden, evenals sporen van metalen en pigmenten, kan dit proces gecombineerd 

worden met de degumming in één enkele bewerking (Figuur 6-20) [48].  

 

Figuur 6-20 Neutralisatie en ontgomming in één bewerking 

 

Om de niet-hydrateerbare fosfolipiden te conditioneren wordt een kleine hoeveelheid citroen- 

of fosforzuur bij de ruwe olie gemengd (niet afgebeeld). Daarna wordt de basische 

natriumhydroxide-oplossing bijgevoegd om de vrije vetzuren en het bijgevoegde citroen- of 

fosforzuur te neutraliseren. Belangrijk is dat de basische oplossing voldoende water moet 

bevatten om de fosfolipiden te hydrateren. Na een bepaalde reactietijd wordt de olie 

verwarmd en naar de eerste separator gestuurd die de zepen en de fosfolipiden afscheidt. De 

neutrale olie wordt dan nog gewassen om de residuele zeepinhoud te verminderen. Daartoe 
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wordt warm water toegevoegd. In de tweede separator worden waswater en olie van elkaar 

gescheiden. Het overblijvende water in de olie wordt verwijderd in de vacuümdroger.  

 

Nieuwe neutralisatieprocessen vermijden het gebruik van dure separatoren. Zo kan natrium-

metasilicaat gebruikt worden om een verzeping en adsorptie via filtratie te laten plaatsvinden 

[49]. Op die manier is geen separator meer nodig. Dit proces is wel enkel mogelijk voor lage 

vrijvetzuur gehaltes (<0,5%).  

 

6.1.3.3. Bleken (E. bleaching) 

 

Bleken is het duurste raffinageproces. Het is een adsorptieproces dat gebruikt maakt van 

bleekaarde (E. bleaching earth) en warmte- of zuur-geactiveerd is.  

Een heel gamma aan producten kunnen hiermee uit de olie verwijderd worden: door fysische 

adsorptie worden fosfolipiden verwijderd, via chemische adsorptie door zure werking worden 

zepen en chlorofylen verwijderd, door katalytische werking kunnen peroxiden en caroteen 

verwijderd worden en door ionenuitwisseling worden metaalsporen verwijderd. Bovendien 

wordt de olie door het bleken licht tot goudachtig van kleur. 

 

Het proces bestaat uit drie delen (Figuur 6-21, [50]). Eerst wordt de olie gemengd met 

bleekaarde onder gecontroleerde condities van temperatuur, zuurtegraad en vochtigheid (in de 

oil earth mixer). Ten tweede wordt de olie een zekere tijd verwarmd met stoom onder vacuüm 

om een goede menging van de olie met de bleekaarde te verkrijgen (typisch 30 minuten op 

90°C in de continuous bleacher of continue bleker). Tenslotte wordt het mengsel doorheen 

hermetische bladfilters (pressure leaf filters) gepompt, gevolgd door een zuiveringsfilter 

(polishing filter). Als eindresultaat verkrijgt men gebleekte olie, die naar de deodoriser wordt 

gebracht (eventueel voorafgegaan door een winterisatieproces).  
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Figuur 6-21 Continuous Bleaching 

 

De vervuilde bleekaarde die als afvalproduct uit de bladfilters wordt verkregen, stelt het 

grootste probleem voor dit proces. Deze vaste brei is immers zeer moeilijk te zuiveren en kan 

ook niet zomaar gestort worden wegens de vervuilde inhoud. Bovendien kan deze bleekaarde 

nog tot 20% olie bevatten. Het bleekproces is daarom een zeer dure bewerking wegens het 

grote verbruik van bleekaarde en de hoge kosten voor het reinigen van de vervuilde 

bleekaarde. Vandaar dat er steeds nieuwere processen ontwikkeld worden om het verbruik 

van bleekaarde te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van prefiltratie (de olie 

wordt voor de eigenlijke bleker doorheen een voorfilter gestuurd, die al heel wat 

componenten adsorbeert), eventueel gecombineerd met een behandeling met silicaten (Figuur 

6-22, [51]). Door de voorfiltratie en silicatenbehandeling daalt het verbruik van bleekaarde 

zeer sterk en bovendien worden er meer contaminaties uit de olie verwijderd (10-20% betere 

resultaten door voorfiltratie en 30-50% betere resultaten door voorfiltratie in combinatie met 

silicatenbehandeling, alles tov het traditionele één-stage bleekproces van Figuur 6-21). 
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Figuur 6-22 Bleaching with silica pretreatment 

 

Een andere oplossing is het toepassen van een tegenstroom bleekproces (Figuur 6-23, [51]) 

waarbij verse bleekaarde in een tweede (finale) bleker wordt toegevoerd. De bleekaarde 

adsorbeert allerlei contaminaties van de olie en wordt afgescheiden in een tweede filter. Deze 

(licht) vervuilde bleekaarde wordt dan weer hergebruikt in een eerste bleker en afgescheiden 

in een eerste filter. Zo worden 30-40% meer contaminaties verwijderd dan met het één-stage 

bleekproces. 

 

 

Figuur 6-23 Counter current bleaching 
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6.1.3.4. Winterisatie (E. winterisation) 

 

Winterisatie is een optioneel proces dat gebruikt wordt om de helderheid van een olie te 

bewaren. Het wordt vooral toegepast bij zonnebloem- en maïsolie, vermits deze een 

aanzienlijke hoeveelheid waxen (lange zure alcohol- of esterverbindingen) en verzadigde 

triglyceriden bevatten. Deze kristalliseren bij lagere temperaturen wat resulteert in een zekere 

troebelheid van de olie. Een mogelijk proces om deze te verwijderen is het winterisatieproces. 

Een uitvoering is geschetst op Figuur 6-24 [48]. 

 

Figuur 6-24 Winterisatie 

 

Hier wordt aan de gebleekte olie een kleine hoeveelheid NaOH toegevoegd om een zekere 

zeepinhoud (=basiciteit) van de olie te verkrijgen. Deze zeep is vereist als agens om het water 

met de waxen te laten reageren tijdens de kristallisatie. Na de menging van de NaOH met de 
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olie, wordt het product gekoeld tot kristallisatietemperatuur. Waxkristallen worden gevormd 

in twee tot vier kristallisatietanks die in serie met elkaar verbonden zijn. Door de zeep in de 

olie binden deze waxkristallen met water, die toegevoegd wordt in de kristallizers. Om de 

viscositeit van de olie te verminderen, wordt de olie daarna zorgvuldig opgewarmd en naar de 

separator gebracht die het water met de waxen afscheidt. De olie kan daarna nog gewassen 

worden om de zeepinhoud verder te verminderen. Daartoe wordt de olie opgewarmd en wordt 

er warm water bijgemengd. Het waswater wordt dan afgescheiden in een separator. Als laatste 

kan er nog een vacuümkoeling gebeuren. 

 

6.1.3.5. Deodorisatie (E. deodorisation) 

 

De deodorisatie is het laatste proces in de raffinage van oliën en vetten. Het is een vacuüm-

stoom distillatieproces bij verhoogde temperaturen (30 tot 90 minuten op 240°C). De 

bedoeling van dit proces is het verwijderen van geur- en smaakstoffen (ontgeuring of 

deodorisatie), de olie te ontdoen van vrije vetzuren (=stripping) in een distillatieproces, het 

verwijderen van pigmenten (heat bleaching) en het verwijderen van oxidatieproducten zoals 

peroxiden. Er zijn ook een aantal nadelen aan dit proces, nl. het verlies van essentiële 

vetzuren (tocoferolen en sterolen), de isomerisatie van het vet (ontstaan van trans-vetzuren), 

de degradatie van het vet (polymerisatie) en het afbreken van vitamines A, D en E (vooral 

voor de verdere verwerking in de voedingsindustrie van groot belang). 

 

Het deodorisatieproces bestaat uit een aantal opeenvolgende stages. Eerst wordt de olie 

ontlucht om oxidatie en polymerisatie te vermijden. Daarna wordt de olie opgewarmd. De 

eigenlijke ontzuring vindt plaats door de injectie van stoom op zeer lage druk (vacuüm) in een 

distillatiekolom. Tegelijkertijd worden andere vluchtige bestanddelen gecondenseerd. Na een 

zekere reactietijd wordt de olie gekoeld en nog eens nagefilterd. 

Het proces kan zowel semi-continu (Figuur 6-25, [52]) als continu (Figuur 6-26, [52]) worden 

toegepast. Bij het semi-continu proces wordt een 20 tot 40tal keer per dag een nieuwe 

hoeveelheid te deodoriseren olie toegevoegd. Voordelen zijn dat er een minimale kans is op 

contaminatie van verschillende olie-batchen, dat de oliehoeveelheid per batch kan wijzigen en 

dat de productwisseling automatisch en snel kan gebeuren. 
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Figuur 6-25 Semi-continue deodorisatie 

 

Een continu proces heeft daarentegen als voordeel dat de warmterecuperatie tussen de warme 

gedeodoriseerde olie en de koude toevoerolie veel efficiënter kan verlopen, dat de 

werkingstijd sterk verkort is en dat alle parameters beter te controleren zijn. Zowel verticale 

(Figuur 6-26) als horizontale uitvoeringen zijn beschikbaar. 

 

Figuur 6-26 Continue deodorisatie 
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Men is steeds op zoek naar verbeteringen van het deodorisatieproces. Uiteindelijk wil men 

een perfect geraffineerde olie bekomen met een uitstekende kwaliteit. Dit betekent een laag 

residueel vrij vetzuurgehalte en een hoge oxidatiestabiliteit, de gewenste kleur, geur en smaak 

(voor voedingstoepassingen) en een laag gehalte aan trans-vetzuren (dit zijn onverzadigde 

vetzuren met één of meer dubbele bindingen in trans configuratie, ze hebben een hoger 

smeltpunt en hebben negatieve voedingseigenschappen waardoor ze ongewenst zijn in 

voedingsmiddelen) en polymere triglyceriden. Daarenboven dienen de procescondities zo 

goed mogelijk geregeld kunnen worden en dient thermische en oxidatieve degradatie van de 

olie zoveel mogelijk vermeden te worden.  

 

Een geoptimaliseerd deodorisatieproces bestaat uit het gebruik van twee verschillende 

temperaturen (Dual Temp® Deodoriser). De eerste stage op lage temperatuur en gedurende 

een lange periode zorgt voor een gematigde deodorisatie en stripping, waarbij er 

thermolytische en hydrolytische reacties optreden. De tweede stage op hoge temperatuur en 

gedurende een korte tijd zorgt voor stripping en heat bleaching zodat op een gecontroleerde 

manier waardevolle componenten verminderd of verwijderd worden. 

 

6.2 Voorbeeld van een raffinageproces 

 

Voor het gebruik van dierlijke vetten als brandstof in dieselmotoren, zijn een aantal 

raffinageprocessen noodzakelijk. Het grootste probleempunt van de geleverde dierlijke vetten 

is de hoge zuurtegraad (vrije vetzuurgehalte ≈ 15 % C18:1 moet teruggedrongen worden naar 

minder dan 5%) en het hoge fosforgehalte (20-50 ppm moet verminderd worden tot lager dan 

10 ppm). Bovendien moet het gehalte aan alkali- en aardalkali-metalen drastisch verminderd 

worden. Om de vrije vetzuren en/of zepen, de fosfor en de metalen te verwijderen, zijn een 

aantal oplossingen mogelijk. 

 

De werkwijze die toegepast wordt bij Electrawinds Oostende volgt grotendeels het principe 

van fysische raffinage [53]. Figuur 6-27 geeft het schema weer. 
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Figuur 6-27 Raffinage van dierlijke vetten 

 

Vooreerst wordt het dierlijk vet verwarmd tot ongeveer 60°C om voldoende vloeibaar te zijn. 

Daarna volgt een eerste filtratie om bezinksel en vaste deeltjes te verwijderen. Vervolgens 

vindt een ontgommingsproces plaats met citroenzuur (acid degumming with water washing, 

Figuur 6-19). In dit proces worden gums, fosforverbindingen, water en het citroenzuur 

verwijderd. Na de degumming vindt een adsorptieproces plaats (bleken): met behulp van 

bleekaarde en silicaten (Figuur 6-22) worden de overige gums en fosforverbindingen 

verwijderd, evenals zepen, metalen (Ca, Mg, Na) en andere contaminaties. Als laatste proces 

voor de productie van geraffineerde biobrandstof is er het stripping of deodorisatie proces. Dit 

vindt plaats op 250°C, op een zeer lage druk van 1-2 mm Hg en met injectie van stoom. Hier 

worden vrije vetzuren, geoxideerde producten en contaminaties verwijderd. 

Het geraffineerde dierlijk vet wordt dan gebruikt als brandstof in de motoren. Er kan ook 

biodiesel uit gewonnen worden na verestering en omestering. 

 

Nadelen aan dit proces is dat het niet mogelijk is om dimere en polymere polaire en niet-

polaire verbindingen uit het vet te verwijderen. Ook verbindingen met een hoog 

molecuulgewicht zijn moeilijk verwijderbaar. Vandaar dat met deze raffinage onmogelijk 

biodiesel gemaakt kan worden die voldoet aan de DIN V 51605 norm. Voor de productie van 

biobrandstof in stationaire dieselmotoren voldoet deze raffinage echter wel. 

 

Een andere mogelijkheid om uit ruw dierlijk vet geraffineerde brandstof te maken (Figuur 

6-28), bestaat uit een opeenvolging van slechts twee processen: eerst een bleekproces met een 

silicaten-voorbehandeling (Figuur 6-22), gevolgd door een zure verestering met methanol en 
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zwavelzuur. Deze laatste zet het gebleekte vet om in geraffineerd vet en methylester-

verbindingen. Na filtratie kan dit geraffineerd vet als motorbrandstof gebruikt worden [54]. 

 

Figuur 6-28 Alternatief raffinageproces voor dierlijke vetten 

 

Door combinatie van het zwavelzuur en de silicatenvoorbehandeling, samen met de filtratie, 

wordt tot 90% van de fosfor uit het ruwe vet verwijderd. Door de verestering bedraagt het 

resterend vrije vetzuurgehalte tussen 0,5 en 0,9%, zodat de vereisten ruimschoots gehaald 

worden.  

6.3 Analyse voor en na raffinage 

 

Een dierlijk vet werd geanalyseerd voor en na raffinage. De resultaten staan in onderstaande 

Tabel 6-1. Het uitgevoerde raffinageproces is het proces zoals geschetst in Figuur 6-27. 
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Eigenschap Eenheid Norm Voor raffinage Na raffinage 
     

Totaal sediment mg/kg ISO 10307-1 3650 2834 
Watergehalte mg/kg ISO 3733 1623 68 
  %m/m   0,1623 0,0068 
Koolstofresidu mg/kg ISO 10370 8100 2200 
  %m/m   0,81 0,22 
S mg/kg ASTM D 2622 41 90 
  %m/m   0,004 0,009 
Al mg/kg   4 1 
As mg/kg   0 0 
Ca mg/kg   164 1 
Cd mg/kg   0 0 
Cu mg/kg   1 0 
Fe mg/kg   30 1 
K mg/kg   345 12 
Mg mg/kg   15 0 
Na                    mg/kg   665 34 
P mg/kg   238 52 
Pb mg/kg   0 0 
Si mg/kg   5 0 
V mg/kg   0 0 
Zn mg/kg   2 1 
Som  Pb  + Zn mg/kg   2 1 
Som Hg + Cd mg/kg   0 0 
Alkalimetalen = Na + K mg/kg   1010 46 
Aardalkalimetalen = Ca + Mg mg/kg   179 1 
Cl   mg/kg       
Dynamische viscositeit cP 40°C   41,1 42 
Densiteit kg/m³15°C ISO 12185 915,9 917,2 
  kg/m³40°C   899,1 900,4 
Kinematische viscositeit cSt 40°C   45,71 46,64 
Asgehalte mg/kg ISO 6245     
  %m/m   0 0 
Vrije vetzuurgehalte % ISO 660 19,18 1,5 
Neutralisatiegetal mg KOH/g   38,36 3 
Onderste verbrandingswaarde kJ/kg ISO 8217 39089 38882 
Bovenste verbrandingswaarde kJ/kg ISO 8217 41669 41393 
Zeepgehalte mg/kg   220,0 0,0 
Waterstofgehalte %m/m   12,00 11,68 

Tabel 6-1 Dierlijk vet voor en na raffinage 

 

Zoals verwacht zijn water-, metaal- en fosforgehalte sterk verminderd door de raffinage, toch 

blijkt het fosforgehalte nog niet aan de gewenste waarde van 10 ppm te voldoen. Ook het vrije 
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vetzuurgehalte en het zeepgehalte is aardig gedaald. Er is een kleine negatieve invloed op de 

verbrandingswaarde en viscositeit, maar die is gering. 

Het totale sedimentgehalte ligt nog steeds tamelijk hoog. De reden hiervoor ligt wellicht meer 

bij het tijdsverloop (meer dan een maand) tussen staalname en analyse dan bij het 

raffinageproces zelf. Een andere opmerking is het zwavelgehalte. Dat is toegenomen van 41 

tot 90 mg/kg. Een directe oorzaak hiervoor is niet te vinden. 

 

Tot slot werden nog twee stalen van dierlijke vetten onderzocht. De stalen werden genomen 

door ABC en zijn weergegeven op Figuur 6-29. 

 

Figuur 6-29 Dierlijk vet: wit (links) en bruin (rechts) 

 

Op het eerste gezicht kan al duidelijk opgemerkt worden dat het witte vet veel vloeibaarder is 

en van betere kwaliteit dan het bruine en harde vet. De twee stalen werden geanalyseerd. De 

resultaten zijn weergegeven in Tabel 6-2. 

Na analyse blijkt inderdaad dat het zwavel-, fosfor-, metaal- en het vrije vetzuurgehalte van 

het witte vet lager is dan die van het bruine vet. Er zijn echter een aantal componenten die niet 

beter zijn, zoals het watergehalte dat beduidend hoger is voor het witte vet en ook de 

verbrandingswaarde ligt wat lager.  

Als besluit kan gesteld worden dat het beoordelen of een vet al dan niet geschikt is om als 

brandstof te gebruiken, niet op het zicht kan gebeuren. Een analyse dient uitsluitsel te 

brengen.  
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Eigenschap Eenheid Norm Wit vet Bruin vet 
     

Totaal sediment mg/kg ISO 10307-1 0 980 
Watergehalte mg/kg ISO 3733 816 23 
  %m/m   0,0816 0,0023 
Koolstofresidu mg/kg ISO 10370 800 3100 
  %m/m   0,08 0,31 
S mg/kg ASTM D 2622 37 254 
  %m/m   0,004 0,025 
Al mg/kg   1 4 
As mg/kg   0 0 
Ca mg/kg   7 12 
Cd mg/kg   0 0 
Cu mg/kg   0 0 
Fe mg/kg   1 3 
Hg mg/kg       
K mg/kg   3 18 
Mg mg/kg   0 2 
Na                    mg/kg   2 37 
P mg/kg   7 26 
Pb mg/kg   0 0 
Si mg/kg   0 1 
V mg/kg   0 0 
Zn mg/kg   0 0 
Som  Pb  + Zn mg/kg   0 0 
Som Hg + Cd mg/kg   0 0 
Alkalimetalen = Na + K mg/kg   5 55 
Aardalkalimetalen = Ca + Mg mg/kg   7 14 
Cl   mg/kg       
Dynamische viscositeit cP 40°C   33,4 39 
Densiteit kg/m³15°C ISO 12185 917,2 916,8 
  kg/m³40°C   900,4 900,0 
Kinematische viscositeit cSt 40°C   37,09 43,33 
Asgehalte mg/kg ISO 6245     
  %m/m   0 0 
Vrije vetzuurgehalte % ISO 660 1,29 1,68 
Neutralisatiegetal mg KOH/g   2,58 3,36 
Onderste verbrandingswaarde kJ/kg ISO 8217 37252 38275 

Bovenste verbrandingswaarde kJ/kg ISO 8217 39700 40801 
Zeepgehalte mg/kg   0,0 0,0 
Waterstofgehalte %m/m   11,39 11,75 

Tabel 6-2 Analyse wit en bruin dierlijk vet 
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7. Injectiepomp 
 

In navolging van de optredende problemen met de ABC-motor (paragraaf 5.2.1 en [2]), is er 

nog extra onderzoek verricht op de injectiepomp, meer bepaald op de injectieplunjer en –

pomphuis (Figuur 7-1). De standaard, niet-gecoate plunjers en pomphuizen kenden een sterk 

verkorte levensduur bij werking met plantaardige oliën en dierlijke vetten in vergelijking met 

diesel. De injectiepomp dient een injectiedruk van 1200 bar te leveren voor diesel, bij oliën en 

vetten loopt deze werkingsdruk op tot 1400 bar. Na bepaalde tijd kan de injectiepomp door 

slijtage van plunjer en/of pomphuis de gewenste injectiedruk en –hoeveelheid niet meer 

leveren, waardoor het geleverd vermogen sterk gaat dalen. Voorlopig is deze vermogendaling 

het criterium om over te gaan op vervanging van de injectieplunjers en –pomphuizen.  
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Figuur 7-1 Injectiepomp 

 

Een voorlopige oplossing voor dit probleem was het coaten van de plunjers en pomphuizen 

met titaniumnitride (TiN). Daartoe wordt momenteel het pomphuis eerst uitgehoond. Daarna 

worden pomphuis en injectieplunjer beiden gecoat. Dit gebeurt via PVD (physical vapor 

disposition). Een PVD proces gebeurt onder vacuüm en bij temperaturen tussen 150 en 

500°C. Het hoogwaardige en zuivere coatingmateriaal (metalen zoals Ti, Cr en Al worden 

gebruikt) wordt verdampt door toevoeging van warmte (klassiek PVD proces) of door 

Injectie
plunjer 

Pomphuis 
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sputtering van ionen (hier worden het te coaten werkstuk en het materiaal waaruit de deklaag 

moet worden gevormd, beide aangesloten op een bron die een hoge gelijkspanning levert, 

Figuur 7-2). Tegelijkertijd wordt een reactief gas toegevoegd (stikstof- of koolstofgas). Dit 

vormt een verbinding met het verdampte materiaal en wordt afgezet op de te coaten delen. 

Om een gelijkmatige laagdikte te bekomen, dienen de delen te roteren met een gelijkmatige 

snelheid. Een uitgebreidere uitleg over het PVD procédé wordt behandeld in [2].  

 

Figuur 7-2 PVD sputterproces 

De belangrijkste voor- en nadelen worden hieronder opgesomd:  

- Voordelen:  

● Er worden geen materialen gebruikt die schadelijk zijn voor mens of milieu. 

● Een breed gamma van coatings kan geproduceerd worden (TiN, CrN, AlN, 

TiAlN) 

● De coatingtemperatuur (200-300°C, uitzonderlijk tot 400°C) ligt lager dan de 

ontlaattemperatuur van de meeste staalsoorten. 

● Vermits de coatinglaag zeer dun is, blijft de oppervlaktegesteldheid behouden. 

● Hoge slijtageweerstand en lage wrijvingscoëfficiënt van de coating. 

- Nadelen: 

● Boorgaten en holle elementen kunnen enkel gecoat worden tot een diepte 

gelijk aan de diameter van de opening, tenzij er een aangepaste opstelling 

wordt gebruikt (zie 7.4.1). 

● Enkel corrosiebestendig onder bepaalde omstandigheden. 

● Om een gelijkmatige laagdikte te bekomen, moet het te coaten element 

ronddraaien tijdens het coatingproces. 

 

De coating op de buitenzijde van de plunjer en aan de binnenzijde van het pomphuis dient 

over de hele omtrek zo’n 3 µm dik te zijn. Nauwkeurigheid is erg belangrijk om de vereiste 
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passing van 4 tot 7 µm tussen plunjer en pomphuis te behouden. Het belangrijkste nadeel van 

het coatingproces is de moeilijkheid om materialen inwendig te coaten. Als de coating 

inwendig in het pomphuis slechts beperkt is, kan deze makkelijk door gebruik afslijten, zodat 

de belangrijke passing verloren gaat, en nog erger, dat het basismateriaal terug blootgesteld 

wordt aan het vet of de olie. In dit geval zitten we terug in ons oorspronkelijk probleem, 

namelijk snelle aantasting en slijtage van het basismateriaal door het vet of de olie. Dat dit in 

werkelijkheid het geval is, volgt uit volgende analyses en metingen. 

 

7.1 Metingen nieuwe en gebruikte plunjer en huis 

 

Allereerst werd een nieuwe en een gebruikte plunjer en pomphuis gemeten. Beide waren niet 

gecoat. De gebruikte plunjer had op dierlijke vetten gedraaid en was door slijtage vroegtijdig 

vervangen (Figuur 7-3), hetzelfde geldt voor het bijhorend pomphuis (Figuur 7-4). De nieuwe 

plunjer (Figuur 7-5) en het bijhorend nieuw pomphuis (Figuur 7-6) waren nog nooit gebruikt. 

Een belangrijke opmerking is dat plunjer en pomphuis op elkaar zijn afgestemd (passing), 

zodat een rechtstreekse vergelijking tussen verschillende plunjers en pomphuizen niet echt op 

gaat, maar enkel een indicatie geeft. De speling tussen plunjer en bijhorend pomphuis 

daarentegen, kan wel vergeleken worden voor verschillende combinaties van plunjer en 

bijhorend pomphuis. 
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Figuur 7-3 Gebruikte plunjer 

 

Figuur 7-4 Gebruikt pomphuis 
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Figuur 7-5 Nieuwe plunjer 

 

 

Figuur 7-6 Nieuw pomphuis 
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Er werden negen metingen verricht voor het pomphuis (Figuur 7-7), en acht voor de plunjer 

(Figuur 7-8). De meetplaatsen 2 tot 9 van pomphuis en plunjer komen met elkaar overeen als 

de plunjer zich in het onderste dode punt bevindt (zie Figuur 3-15). 

 

 

Figuur 7-7 Negen metingen op het pomphuis 
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Figuur 7-8 Acht metingen op de plunjer 

 

De meting gebeurde op de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Gent. Hun meetmachine 

heeft een nauwkeurigheid van 1,2 µm. De diameters werden gemeten dmv 8 meetpunten op 

de omtrek van de plunjer of aan de binnenzijde van pomphuis. De rondheid is de minimale 

afstand tussen de inwendige en de uitwendige cirkel van de 8 meetpunten. Hierbij is de 

inwendige cirkel de grootste cirkel waarbij alle meetpunten ofwel op, ofwel buiten de cirkel 

liggen. De uitwendige cirkel is dan de kleinste cirkel waarbij alle meetpunten ofwel op, ofwel 

binnen de cirkel liggen. De cilindriciteit is dan het analogon van de rondheid in 3D: het is de 

minimale afstand tussen de inwendige en uitwendige cilinder van alle meetcirkels.  

 

  Plunjer oud Plunjer nieuw 

hoogte diameter rondheid diameter rondheid 

1 20 0,002 19,999 0,003 

2 20 0,002 19,998 0,01 

3 19,998 0,002 19,998 0,002 

4 19,997 0,002 19,998 0,002 

5 19,997 0,002 19,998 0,002 
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6 19,996 0,002 19,999 0,002 

7 19,994 0,002 19,999 0,001 

8 19,994 0,002 20 0,001 

   

Cilindriciteit  0,007 0,004 

Tabel 7-1 Metingen gebruikte en nieuwe plunjer (alles in mm) 

 

Uit deze metingen (Tabel 7-1) vallen twee zaken op: ten eerste dat de afmetingen van de 

nieuwe plunjer veel dichter bij elkaar liggen (alle waarden vallen binnen de meetfout) dan die 

van de gebruikte plunjer en ten tweede dat de gebruikte plunjer naar boven toe afneemt in 

diameter. De goede afwerkinggraad verklaart het eerste, voor het tweede is er geen echte 

duidelijke verklaring voorhanden. 

 

  Huis oud Huis nieuw 

hoogte diameter rondheid diameter rondheid 

1 20,189 0,093 20,213 0,12 

2 20,014 0,003 20,008 0,001 

3 20,011 0,003 20,008 0,002 

4 20,035 0,008 20,025 0,017 

5 20,01 0,002 20,008 0,002 

6 20,41 0,011 20,412 0,011 

7 20,01 0,002 20,009 0,001 

8 20,009 0,002 20,008 0,002 

9 20,009 0,001 20,009 0,001 

Tabel 7-2 Metingen gebruikt en nieuw pomphuis (alles in mm) 

 

Voor het pomphuis (Tabel 7-2) zijn er slechts 3 van de 9 metingen geldig, daar de drie rode 

gemeten zijn in inwendige groeven van het huis. Ook hier zijn de afmetingen van het nieuwe 

huis zeer dicht bij elkaar gelegen en nemen de afmetingen in het gebruikte huis af naar boven 

toe. Het verschil tussen de (geldende) metingen van plunjer en pomphuis bepaalt de speling. 

Deze dient normaal tussen 4 en 7 µm te bedragen. De waarden staan in volgende tabel (Tabel 

7-3). 
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  Speling oud Speling nieuw 

hoogte   

2 0,014 0,009 

3 0,011 0,01 

5 0,013 0,01 

7 0,014 0,01 

8 0,015 0,009 

9 0,015 0,009 

Tabel 7-3 Speling (in mm) 

 

De speling tussen plunjer en pomphuis bedraagt steeds meer dan de maximale waarde van 7 

µm. Wel is duidelijk te zien dat deze speling duidelijk groter is bij de gebruikte combinatie 

dan bij de nieuwe: het verschil bedraagt 1 tot 6 µm! Vooral in de werkzone rond olie-in- en 

uitlaat (metingen 2, 3 en 5) kan dit verschil voor problemen leiden voor de injectiepomp om 

de injectiedruk te leveren.  

 

Alhoewel een rechtstreekse vergelijking tussen verschillende plunjers en pomphuizen niet op 

gaat (cfr. vroeger), kan het wel een indicatie geven voor slijtage of afzettingen. Een 

vergelijking tussen de metingen 2, 3 en 5 van de gebruikte en de nieuwe plunjer toont een 

lichte daling van de diameter bij de gebruikte plunjer, maar de afwijking valt binnen de 

meetfout. Hieruit kan dus niet besloten worden of de plunjer afgesleten is of niet. Metingen 8 

en 9 tonen grotere afwijkingen tussen nieuwe en gebruikte plunjer, wat kan duiden op slijtage. 

 

Wat het pomphuis betreft, zijn de waarden voor metingen 2, 3 en 5 steeds meer dan 2 µm 

groter bij het gebruikte dan bij het niet gebruikte pomphuis. Er kan dus bijna met zekerheid 

besloten worden dat er zich afzettingen aan de binnenzijde van het pomphuis hebben 

neergezet. Dat wordt ook bevestigd door de analyses in volgende paragrafen. 
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7.2 SEM-analyses 

7.2.1. Inleiding 

 

Voor verder onderzoek van afzettingen op plunjer en pomphuis, werd een SEM-analyse 

verricht in het departement van metallurgie en materiaalwetenschappen in het technologiepark 

in Zwijnaarde (Universiteit Gent).  

 

SEM (scanning electron microscope) of rasterelektronenmicroscoop stuurt een zeer fijne, 

scherp gefocuste elektronenbundel met een hoge snelheid in de richting van het te testen 

object. Elektromagnetische velden zorgen voor de uitlijning van de elektronenbundel, 

gelijkaardig aan de werking van een optische lens in een lichtmicroscoop. De bundel wordt 

door elektromagnetische velden snel heen en weer bewogen in lijnen en na iedere lijn een 

beetje opgeschoven in de richting loodrecht op de lijn. Dit gebeurt volgens een beeldraster, 

vandaar ook de naam rasterelektronenmicroscoop. 

 

Deze primaire elektronen uit de elektronenbundel vallen in op het oppervlak van het preparaat 

en kunnen ofwel een elektron van het preparaat van zijn plaats stoten (de zogenaamde 

secundaire elektronen), ofwel kunnen ze direct terugkaatsen (backscattered elektronen). De 

secundaire en backscattered elektronen kunnen opgemeten en gebruikt worden om een beeld 

te vormen van het oppervlak van het preparaat.  

 

In het geval van secundaire elektronen exciteert het invallende primaire elektron een elektron 

van het preparaat. Dit secundaire elektron, dat oorspronkelijk in een lage energietoestand was, 

krijgt hierdoor genoeg energie om uit de elektronenwolk van het atoom te ontsnappen en zo 

een elektronengat te vormen. Een elektron uit een buitenliggende, hogere energieschil zal dan 

dit gat opvullen en het teveel aan energie van dat elektron wordt vrijgesteld onder de vorm 

van X-stralen (Figuur 7-9).  
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Figuur 7-9 Principe SEM 

 

De vrijkomende X-stralen ontstaan dus na ionisatie (ontsnappen van secundaire elektronen uit 

elektronenschil) en relaxatie (opvullen van elektronengat door elektron met hogere 

energietoestand) van elektronen in de binnenste schillen van een atoom. De relaxatie is 

gebonden aan bepaalde selectieregels en dus kunnen bijgevolg enkel hele specifieke energieën 

uit het materiaal vrijkomen. Afhankelijk van het type relaxatie zal de karakteristieke X-straal 

een index krijgen. Relaxatie naar de K-schil is K-straling, relaxatie naar de L-schil L-straling, 

enz. De α- en β-notatie met cijferindex maakt dan het onderscheid tussen de verschillende L 

en M-niveaus (Figuur 7-10) [55]. 
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Figuur 7-10 Mogelijke relaxaties 

 

Elk atoom zendt z’n karakteristieke X-stralen uit. Deze X-stralen kunnen opgevangen worden 

met een X-straal detector en kunnen dan geanalyseerd worden om een preparaat te 

karakteriseren. EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy, ook ED(A)X genoemd) is de 

meest gebruikte analytische tool voor chemische karakterisatie. Via de analyse van de 

röntgenstralen wordt de samenstelling van het materiaal berekend.  

 

De SEM/EDX-opstelling is op de volgende figuur (Figuur 7-11) weergegeven. Hij bestaat uit: 

een elektronenbundel-bron, een X-straal detector, een pulsprocessor en een analyzer. De SEM 

creëert de elektronenbundel, de detector zet de X-stralen om in spanningssignalen, deze 

informatie wordt gezonden naar een pulsprocessor, die de signalen meet en dan doorgeeft aan 

de computer voor het tonen van de data en de analyse van het materiaal (Figuur 7-12). De X-
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stralen detector in Zwijnaarde is een vaste stof detector, in dit geval Si die met Li gedopeerd 

is. Om te voorkomen dat Li, die diffundeert bij kamertemperatuur, zou bewegen, wordt de 

detector continu gekoeld met vloeibare stikstof. Om de detector te beschermen is hij afgedekt 

met een dun Be-venster, maar dit zal uiteraard wel gevolgen hebben voor de 

detectorefficiëntie. 

 

 

Figuur 7-11 SEM/EDAX-opstelling 
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Figuur 7-12 SEM-beeld 

 

Het X-stralen spectrum omvat uiteindelijk verschillende soorten energieën [55]:  

- de karakteristieke energieën (K,L,..-transities) voor de verschillende aanwezige 

elementen 

- (witte) achtergrondstraling (Brehmstrahlung) 

- sompieken (pieken van verschillende elementen die samenvallen) 

- Si-escapepieken, omdat de karakteristieke X-stralen het Si van de vaste stof detector 

exciteren waardoor hun energie in de detector afneemt 

 

Om een kwantitatieve analyse uit te voeren mbv EDS kan gebruik gemaakt worden van 

standaarden, dwz dat het signaal van een materiaal met onbekende concentratie wordt 

vergeleken met een materiaal met een bekende concentratie. Dit geeft een relatieve 

verhouding k. Deze moet echter wel nog gecorrigeerd worden met een ZAF-correctie, die 

atoomgetal Z, absorptie en fluorescentie in rekening brengt. In de praktijk bestaat een EDS-

analyse uit een vast aantal stappen, nl. opmeten van het spectrum en identificatie van de 

pieken, corrigeren voor de achtergrondstraling en een ZAF-correctie. Na deze correcties en 

nog een aantal omrekeningen [55], bekomt men een grafiek met in de X-as de energie (keV) 

en in de Y-as het aantal X-stralen per seconde (= aantal counts). Belangrijk om op te merken 

is dat de hoogte van de piek geen maat is voor het aantal aanwezige atomen van een bepaald 
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element, maar te wijten is aan de karakteristieke X-stralen van het element. Een hoge Fe-piek 

hoeft dus niet te betekenen dat er veel Fe-atomen aanwezig zijn.  

 

7.2.2. SEM-analyse van gebruikte plunjer 

 

Een niet-gecoate injectieplunjer (Figuur 7-13) die op dierlijke vetten gedraaid heeft en 

vroegtijdig de gewenste injectiedruk niet meer kon leveren, werd onderzocht onder de 

elektronenmicroscoop.  

 

 

Figuur 7-13 SEM-geanalyseerde plunjer 

 

De zuigermantel vertoont drie sterk onderscheiden zones, zoals te zien op bovenstaande 

figuur. Deze drie zones worden als volgt benoemd: 

- ongeschonden oppervlak 

- rood oppervlak: donkerrode sedimentzone 

- grijs oppervlak: grijskleurige werkzone 

Grijs 
 oppervlak 

Rood  
oppervlak 

Ongeschonden 
oppervlak 
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Van elke zone werd een EDAX-analyse gedaan en werd een microscoopfoto van het 

oppervlak genomen. 

 

7.2.2.1. Ongeschonden oppervlak 

 

 

Figuur 7-14 EDAX-analyse ongeschonden oppervlak 

 

Vermits dit oppervlak nog in ongeschonden staat is, geeft de EDAX-analyse een analyse van 

het basismateriaal (Figuur 7-14). Dit basismateriaal is het kogellagerstaal X100Cr6. Volgens 

de analyse heeft dit staal de samenstelling zoals die in volgende tabel is weergegeven (Tabel 

7-4). 

 

Element Gewichtsprocent 

Cr 2,05 

Mn 1,23 

Fe 95,48 

Ni 1,24 

Tabel 7-4 Samenstelling ongeschonden oppervlak 
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Deze resultaten zijn natuurlijk slechts benaderend, daar er zeker ook C in het staal aanwezig is 

(ongeveer 1%). Ook andere elementen zoals Si, Cu en Al die in kleine hoeveelheid (<0,25%) 

aanwezig zijn, komen uit deze analyse niet naar voren. 

 

Op de volgende figuur (Figuur 7-15) is een SEM-foto van het ongeschonden oppervlak 

weergegeven. Zelfs hier zijn er lokale putjes waar te nemen. Deze zijn te wijten aan de 

moeilijkheid om dergelijke ronde plunjers af te werken en de hardheid van het staal (62 

HRC).  

 

 

Figuur 7-15 SEM-foto ongeschonden oppervlak 



Hoofdstuk 7: Injectiepomp 

157 

7.2.2.2. Rood oppervlak 

 

 

Figuur 7-16 EDAX-analyse rood oppervlak 

 

De donkerrode zone van de plunjer bevat naast de basiselementen (Fe, Cr, Mn en Ni, zoals in 

het ongeschonden oppervlak) ook nog enkele andere elementen: koolstof C, zuurstof O, 

natrium Na, fosfor P, chloor Cl, kalium K (Figuur 7-16 en Tabel 7-5).  

 

Element Gewichtsprocent 

O 19,05 

Na 1,88 

Si 0,47 

P 0,39 

Cl 1,63 

K 1,01 

Cr 3,20 

Mn 1,5 

Fe 70,86 

Tabel 7-5 Samenstelling rood oppervlak 

 

Dit oppervlak is dus duidelijk geoxideerd, met veel afzettingen van organische aard, 

afkomstig van de gebruikte brandstof(fen). Typisch voor dierlijke vetten, is het voorkomen 
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van Na en K. Samen met fosfor (zowel bij plantaardige oliën en dierlijke vetten voorkomend) 

en chloor zorgen deze voor de slijtage en afzettingen van plunjer en pomphuis. Vooral de 

aanwezigheid van chloor heeft tot beschadiging van het plunjeroppervlak geleid onder de 

vorm van pitting (putcorrosie). Dit is ook duidelijk te merken op de SEM-foto die talrijke 

kleine putjes op het oppervlak toont (Figuur 7-17). 

 

 

Figuur 7-17 SEM-foto rood oppervlak 
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7.2.2.3. Grijs oppervlak 

 

 

Figuur 7-18 EDAX-analyse grijs oppervlak 

 

Ook in de grijze werkzone vindt men naast de basiselementen, nog afzettingen van organische 

aard terug (O, Na, P en Cl), maar wel in mindere mate dan in de rode zone (Figuur 7-18 en 

Tabel 7-6). 

 

Element Gewichtsprocent 

O 8,98 

Na 0,99 

Si 0,55 

P 0,19 

Cl 0,77 

Cr 2,41 

Mn 0,82 

Fe 85,28 

Tabel 7-6 Samenstelling grijs oppervlak 

 

De SEM-foto (Figuur 7-19) toont duidelijke schuurstrepen, ten gevolge van meegesleurde 

harde partikels tijdens de op- en neergaande beweging van plunjer in pomphuis. Deze 

partikels zijn hoogstwaarschijnlijk corrosieproducten uit de gepitte rode zone en eventueel 

ook onzuiverheden uit de brandstof.  
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Figuur 7-19 SEM-foto grijs oppervlak 

7.2.2.4. Besluit  

 

Er zijn duidelijke afzettingen van organische aard (afkomstig van de brandstof) te vinden op 

de gebruikte niet-gecoate plunjer: Na en K, P en Cl. Vooral chloor zorgt voor problemen daar 

het pitting veroorzaakt van het plunjeroppervlak. Corrosieproducten uit de rode zone worden 

meegesleurd in de op- en neergaande beweging van plunjer in het pomphuis en veroorzaken 

slijtage van de plunjer door schuurstrepen.  

 

Een oppervlaktebehandeling van de plunjer en het pomphuis dient afzettingen en aantasting 

de oppervlakken te vermijden. Daarenboven dient de aanwezigheid van Cl in de brandstof 

vermeden te worden door gepaste zuiveringstechnieken. Ook het gehalte aan vrije vetzuren 

moet laag gehouden worden, daar dit ook tot dergelijke aantastingen leidt [5].  
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7.2.3. SEM-analyse van gebruikt en gecoat pomphuis 

 

Het aanbrengen van een TiN-laag via PVD, heeft enkele nadelen, waarvan de belangrijkste is 

dat boorgaten, groeven… enkel goed gecoat kunnen worden tot een diepte gelijk aan de 

diameter van de opening. Dit brengt met zich mee dat vooral het pomphuis moeilijk te coaten 

is. Bij een visuele inspectie van een gebruikte en gecoate plunjer en pomphuis, is dit ook het 

eerste wat opvalt. De plunjer ziet er quasi onbeschadigd uit: de coating is nergens weg, er is 

geen merkbare schade of aanwezigheid van afzettingen te bespeuren (Figuur 7-20). Deze 

plunjer werd niet verder onderzocht. 

 

 

Figuur 7-20 TiN-gecoate en gebruikte plunjer 

 

Om de effectiviteit van het inwendig coaten met PVD te bekijken, werd een gecoat, gebruikt 

pomphuis doorgesneden via vonkerosie en daarna bekeken met een SEM en geanalyseerd via 

EDAX. Het doorsnijden van het pomphuis is nodig om het inwendige oppervlak goed te 

kunnen bekijken en onderzoeken. De techniek van het doorsnijden met vonkerosie is 

eenvoudig [56]: een elektrode met kleine diameter (typisch 0,25 mm) in de vorm van een 

ronde draad wordt door of langsheen een geleidend object (hier dwars doorheen het 

pomphuis) bewogen. Op de draad wordt een elektrische spanning aangebracht. Wanneer 

draad en object elkaar zeer dicht benaderen, dan ontlaadt de spanning en ontstaat er een vonk. 

Door die vonk ontstaan plaatselijk zeer hoge temperaturen, waardoor het materiaaloppervlak 

plaatselijk smelt en verdampt. Alzo wordt het materiaal verspaand. Door de spanning met zeer 
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hoge frequentie te laten opvoeren en ontladen, ontstaat een voor het oog constante vonk die 

een breedte verspaant van enkele honderdsten van een millimeter breder dan de 

draaddiameter. De vonkerosiemachine met toebehoren is in volgende figuren afgebeeld 

(Figuur 7-21 en Figuur 7-22). 

 

De grote voordelen van draadvonken zijn: 

- er wordt constant met een nieuwe elektrode gewerkt omdat deze continu wordt 

aangevoerd met een snelheid van ongeveer 8 meter per minuut 

- speciale keramische of andere harde materialen kunnen worden verspaand 

- de beïnvloede zone is zeer klein door de ontwikkeling van sterke generatoren die de vonk 

opwekken. De eigenschappen van het oorspronkelijke materiaal zijn slechts licht 

gewijzigd in een kleine zone, typisch in de orde van enkele µm.  

Dat betekent dus er aan het pomphuis inwendig niets gewijzigd wordt door het doorsnijden 

via vonkerosie, enkel in het heel kleine gebied nabij de snede. De EDAX-analyses en SEM-

foto’s werden steeds op voldoende afstand van de snede genomen. 

 

 

Figuur 7-21 Vonkerosiemachine en toebehoren 
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Figuur 7-22 Vonkerosiemachine 

 

Na de vonkerosie werd de ene helft van het pomphuis direct bekeken en geanalyseerd onder 

de elektronenmicroscoop, de andere helft werd lichtjes gepolijst om de dikte van de afgezette 

TiN-laag op te meten. Beide helften zijn op volgende figuren afgebeeld (Figuur 7-23 en 

Figuur 7-24).  

 

Vonkdraad 

Te plaatsen 
object 
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Figuur 7-23 Eerste helft pomphuis 

 

 

Figuur 7-24 Tweede helft pomphuis (doorsnedevlak gepolijst) 
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Op beide helften is duidelijk op te merken dat de Ti PVD-laag quasi onbeschadigd is aan de 

uiteinden (de roestsporen op vooral de bovenste helft zijn afkomstig van het vonkerosie-

proces en hebben niets met de werking of de brandstof te maken). Echter verder op de 

binnenwand (vanaf 2 cm van het uiteinde) is er geen spoor meer te zien van de Ti afzetting. 

Ook in de zijboringen voor brandstoftoe- en afvoer is geen Ti PVD-laag te detecteren. De 

volgende EDAX-analyses staven de visuele inspectie (Figuur 7-25 en Figuur 7-26). 

 

 

Figuur 7-25 EDAX-analyse uiteinde binnenkant 

 

 

 

Figuur 7-26 EDAX-analyse zijopening 
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Aan de uiteinden (Figuur 7-24) aan de binnenkant van het pomphuis is de Ti PVD-laag 

duidelijk aanwezig. Daarnaast zijn er ook nog andere (basis)elementen aanwezig: C, O, Fe, 

Zn, Cu, Si. In de zijboringen en vanaf 2 cm van de uiteinden is er geen Ti meer te bespeuren 

(Figuur 7-24). Daarnaast zijn hier ook afzettingen van organische aard (P, S, Cl en Ca) te 

vinden. Dit betekent dat de Ti PVD-laag hier ofwel nooit geweest is (door de moeilijkheid om 

inwendige oppervlakken te coaten met een PVD-proces), ofwel dat er oorspronkelijk wel een 

Ti afzetting was, maar dat die niet afdoende was en door gebruik is weggesleten.  

 

De gepolijste helft van het pomphuis (Figuur 7-24) werd nog nader bekeken met de 

elektronenmicroscoop om de dikte van de Ti-laag na te gaan. Dit gebeurde op de vakgroep 

Vaste-Stofwetenschappen van de Universiteit Gent (Sterre S1). Volgende SEM-foto’s tonen 

het resultaat (Figuur 7-27 tem Figuur 7-29). 

 

Figuur 7-27 SEM-foto van Ti PVD-laag (1) 
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De dikte van de deklaag is duidelijk niet uniform (varieert van 1 tot 2,5 µm). Dit geeft zijn 

gevolgen voor de oppervlakteruwheid en de speling tussen plunjer en pomphuis. Ook de 

opbouw van de laag is niet geordend: er is geen kristallografische oriëntatie te bemerken, wat 

de sterkte, hardheid en andere mechanische eigenschappen van de deklaag niet ten goede 

komt. Dit laatste is vooral op Figuur 7-29 goed te zien: het onderliggende staal van het 

pomphuis heeft een mooie gelijnde kristalstructuur (schuine lijnen), terwijl de Ti deklaag er 

ongeordend en met variërende dikte op afgezet is.  

 

 

Figuur 7-28 SEM-foto van Ti PVD-laag (2) 
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Figuur 7-29 SEM-foto van Ti PVD-laag (3) 

 

7.3 Oppervlakteruwheidsmetingen 

 

Tenslotte werden er oppervlakteruwheidsmetingen verricht met de Surfascan op de vakgroep 

Mechanische Constructie en Productie in het labo Soete van de Universiteit Gent (Figuur 

7-30). Het doel was kijken of er merkbare verschillen in oppervlakteruwheid waren tussen de 

gecoate en de niet-gecoate elementen.  

 

Met de Surfascan wordt een oppervlak afgescand: een zeer fijne naald wordt over het ganse 

testobject bewogen (Figuur 7-31), zodat het oppervlak in kaart wordt gebracht. Na deze scan 

worden de resultaten verwerkt met de bijgeleverde software Surfascan. Om de 

ruwheidsparameters te kunnen opnemen, dienen andere invloeden, zoals de rondheid of 

golvingen van het oppervlak, eruit gefilterd te worden. Na deze filtering kan het oppervlak 

bekeken worden en de ruwheidsparameters berekend. 
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Figuur 7-30 Surfascan opstelling en resultaatverwerking met de computer 

 

Figuur 7-31 Surfascan: de fijne naald wordt over het oppervlak bewogen 
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Om de oppervlakteruwheid als een getal uit te drukken, zijn er een aantal verschillende 

mogelijkheden, waarvan de meest bekende: 

- de top-tot-top waarde Rt, uitgedrukt in micrometer (Figuur 7-32) 

- de rekenkundig gemiddelde waarde Ra, uitgedrukt in micrometer. Voor een oppervlak dat 

wiskundig wordt weergegeven door h(x) voor x gelegen tussen 0 en L, wordt Ra 

gedefinieerd als ∫=
L

a dxxh
L

R
0

)(
1

, waarbij de x-as zodanig gekozen is dat 

∫ =
L

dxxh
0

0)( (oppervlakte boven de x-as = oppervlakte onder de x-as, Figuur 7-32) 

- de gemiddelde waarde Rz van de 5 hoogste toppen en de 5 diepste dalen van het 

oppervlak, uitgedrukt in micrometer: 






 += ∑∑
==

5

1
,

5

1
,5

1
i

idal
i

ipiekz hhR , waarbij h(x) en de x-

as gedefinieerd zijn zoals bij Ra. 

 

-  

Figuur 7-32 Ruwheidsparameters Ra en Rt 

 

Vooreerst werd het gepolijst en gecoat pomphuis in twee gebieden opgemeten (Figuur 7-33): 

het rode en blauwe gebied. Het gele gebied stelt de zone voor die gescand werd van het 

nieuwe pomphuis (zie verder).   
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Figuur 7-33 Oppervlakteruwheidsmetingen op gecoat pomphuis 

 

In het blauwe meetgebied aan het uiteinde zijn twee verschillende zones te onderscheiden: 

links de onaangetaste blinkende TiN-laag, rechts de aangetaste bruinere zone. Op de scan zijn 

beide zones duidelijk te zien (Figuur 7-34): de aangetaste zone linksboven vertoont talrijke 

ruwheidspieken die wijzen op afzettingen van de brandstof, de onaangetaste zone rechtsonder 

vertoont enkel de ruwheid van het gecoate oppervlak.  
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Figuur 7-34 Oppervlaktescan blauw meetgebied gecoat pomphuis 

 

Voor beide zones werden de ruwheidsparameters bepaald. Op Figuur 7-35 is bovenaan het 

gescande oppervlak van het blauwe gebied te zien (dus een rechthoek met lengte 16 µm en 

breedte 5 µm), waarbij de kleuren de diepte of hoogte voorstellen (met de schaal 

rechtsboven). Onderaan op de figuur is de doorsnede van het oppervlak te zien, volgens de 

verticale lijn op de bovenste figuur.  

 

Figuur 7-35 Oppervlakteruwheid aangetaste zone 
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Voor de onaangetaste zone in het blauw meetgebied zijn de ruwheidspieken al heel wat 

kleiner (Figuur 7-36). Hier wordt een lichte golving van het oppervlak waargenomen, die er 

nadien uit gefilterd werd om de ruwheidsparameters te berekenen. 

 

Figuur 7-36 Oppervlakteruwheid onaangetaste zone 

 

Adhv drie dergelijke doorsneden werden de ruwheidsparameters (in µm) bepaald. Alle 

ruwheidswaarden zijn opgenomen in appendix D. Het gemiddelde van deze bekomen 

waarden is opgenomen in Tabel 7-7. 

 Ra Rt Rz 

Aangetaste zone blauw meetgebied 1,602 13,235 3,255 

Onaangetaste zone blauw meetgebied 0,652 6,960 0,605 

Tabel 7-7 Ruwheidsparameters blauw meetgebied gecoat pomphuis 

De aangetaste zone heeft zoals verwacht een veel hogere ruwheid.  

 

Vervolgens werd het rode werkgebied (Figuur 7-33) opgemeten. Dit oppervlak is al heel wat 

ruwer met talrijke pieken en dalen (Figuur 7-37).  
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Figuur 7-37 Oppervlaktescan rood meetgebied gecoat pomphuis 

 

Voor het bepalen van de ruwheidsparameters werden terug drie oppervlaktedoorsneden 

gemaakt, één ervan is te vinden op Figuur 7-38. De bekomen gemiddelde waarde is 

opgenomen in Tabel 7-8. Op de oppervlaktedoorsnede is een zekere golving van het 

oppervlak waar te nemen, die voor het bepalen van de ruwheidswaarden werd weggefilterd. 

 

Figuur 7-38 Oppervlakteruwheid rood meetgebied 
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 Ra Rt Rz 

Rood meetgebied 2,177 10,790 2,014 

Tabel 7-8 Ruwheidsparameters rood meetgebied gecoat pomphuis 

 

De gecoate TiN-plunjer werd opgemeten over de groen afgebakende zone (40mm x 5mm) op 

Figuur 7-39. Figuur 7-40 geeft het oppervlak weer. Op enkele kleine pieken na lijkt het 

oppervlak zeer vlak afgewerkt. De pieken kunnen zowel te wijten zijn aan afzettingen van de 

brandstof ofwel aan plaatselijke oneffenheden door het aanbrengen van de coating met het 

PVD-proces. 

 

 

Figuur 7-39 Oppervlakteruwheidsmeting op gecoate plunjer 

 

Figuur 7-40 Oppervlaktescan gecoate plunjer 
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Figuur 7-41 Oppervlakteruwheid gecoate plunjer 

 

Figuur 7-41 geeft een oppervlaktedoorsnede weer. In Tabel 7-9 staan de bekomen 

ruwheidsparameters. De lage waarden wijzen op een zeer goede afwerking van uitwendige 

oppervlakken met het PVD-coatingsproces. 

 

 Ra Rt Rz 

Groen meetgebied 0,153 1,122 0,467 

Tabel 7-9 Ruwheidsparameters gecoate plunjer 

 

Om de gecoate pompelementen te vergelijken met de niet-gecoate elementen, werden ook een 

nieuwe plunjer en een nieuw pomphuis opgemeten. Het niet-gecoat pomphuis werd niet 

doorgesneden en dus inwendig opgemeten. Een zone van 30mm x 5mm werd opgemeten op 

dit nieuw huis, overeenkomend met de geel afgebakende zone op Figuur 7-33. Figuur 7-42 

geeft het resultaat van de oppervlaktescan weer.  
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Figuur 7-42 Oppervlaktescan nieuw pomphuis 

 

Op Figuur 7-43 is een oppervlaktedoorsnede te zien. Hoewel de ruwheid niet erg groot is 

(kleine schommelingen), is een duidelijke golfvorm zichtbaar. Deze golfvorm is te wijten aan 

de manier waarop het pomphuis gemaakt of inwendig nabewerkt is. Tabel 7-10 toont de 

ruwheidswaarden. 

 

Figuur 7-43 Oppervlakteruwheid nieuw pomphuis 

 

 Ra Rt Rz 

Wit meetgebied 0,567 3,149 0,403 

Tabel 7-10 Ruwheidsparameters nieuw pomphuis 
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Tenslotte werd de nieuwe injectieplunjer opgemeten. Een zone zoals in het paars afgebakend 

op Figuur 7-44 werd onderzocht. De oppervlaktescan is weergegeven op Figuur 7-45. 

 

 

Figuur 7-44 Oppervlakteruwheidsmeting op nieuwe plunjer 

 

Figuur 7-45 Oppervlaktescan nieuwe plunjer 

 

Zoals te zien op de oppervlaktescan, is het oppervlak zeer mooi afgewerkt, maar is er wel een 

duidelijke golving van het oppervlak op te merken. De oppervlaktedoorsnede en 

ruwheidswaarden staan op de volgende bladzijde.  
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Figuur 7-46 Oppervlakteruwheid nieuwe plunjer 

 

 Ra Rt Rz 

Nieuwe plunjer 0,231 1,807 0,316 

Tabel 7-11 Ruwheidsparameters nieuwe plunjer 

 

7.3.1. Besluit van de ruwheidsmetingen 

 

In Tabel 7-12 zijn alle resultaten van de ruwheidsmetingen opgenomen.  

  Ra Rt Rz 
Nieuwe plunjer 0,231 1,807 0,316 
Gecoate plunjer 0,153 1,122 0,467 
        
Nieuw pomphuis 0,567 3,149 0,403 
Gecoat pomphuis: onaangetast 0,652 6,960 0,605 
Gecoat pomphuis: afzettingen 1,602 13,235 3,255 
Gecoat pomphuis: werkzone 2,177 10,790 2,014 

Tabel 7-12 Samenvatting ruwheidsmetingen 

 

Het blijkt dat de niet-gecoate en de gecoate plunjer praktisch even mooi afgewerkt zijn met 

zeer lage ruwheidswaarden tot gevolg. Het gecoat pomphuis is zelfs aan de uiteinden 

(onaangetaste zone) iets ruwer dan het niet-gecoate, hoewel de verschillen te verwaarlozen 

zijn. In de aanwezigheid van afzettingen, zowel aan de uiteinden van het huis, als binnenin in 

de werkzone lopen de ruwheidswaardsparameters snel op tot aanzienlijke waarden.  
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7.4 Algemeen besluit 

 

Het coaten van inwendige oppervlakken via het gebruikte Ti PVD-proces geeft niet de 

verwachte resultaten: de Ti-laag is slechts aan de uiteinden voldoende dik, dieper binnenin is 

de laag ofwel te dun en afgesleten, ofwel is de laag er nooit geweest. Waar de Ti PVD-laag 

niet (meer) aanwezig is, zijn afzettingen van de brandstof te bespeuren zoals in het niet-

gecoate geval. Het coaten van uitwendige oppervlakken, zoals de injectieplunjer, geeft de 

gewenste resultaten: er zijn geen sporen van slijtage van het oppervlak te bespeuren, noch zijn 

er afzettingen te vinden.  

 

Wil men eenzelfde levensduur van de injectiepomp als bij diesel, dan is een aanpassing van 

de gebruikte manier van werken een absolute vereiste: ofwel dient men de pomphuizen 

volgens een geoptimaliseerd PVD proces te coaten, ofwel dient men een deklaag uit een ander 

soort materiaal via een andere coatingtechniek aan te brengen. Ongecoate pompelementen 

geven immers praktisch hetzelfde ondermaats resultaat als de Ti PVD gecoate elementen die 

tot nu toe gebruikt werden. 

 

7.4.1. Oplossingen 

 

De onderzoeksgroep “Oppervlakfysica en deklagen” heeft reeds een lange traditie in de 

toepassing en het onderzoek van magnetron sputterdepositie [57]. Dit PVD-proces werd door 

hen geoptimaliseerd en voor verschillende doeleinden toegepast. Door aangepaste technieken 

slagen ze erin een uniforme deklaag met kleine oppervlakteruwheid af te zetten op 

verschillende objecten. De dikte van deze lagen varieert tussen 2nm en enkele µm. De 

morfologie, microstructuur en kristallografische oriëntatie van de deklaag is afhankelijk van 

de groeiomstandigheden. Dit wordt soms samengevat in een structuur-zone-model (Figuur 

7-47). 
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Figuur 7-47 Structuur-zone-model 

 

Volgens hen moet het mogelijk zijn een uniforme TiN PVD-laag af te zetten op een inwendig 

oppervlak. Dit kan het best gebeuren door een opstelling waarin een Ti-draad doorheen het 

object wordt gestoken. Van hieruit kan men dan Ti op het oppervlak te sputteren, mits de 

gepaste condities zijn vervuld, zodat de laag een uniforme dikte en de gewenste 

kristallografische oriëntatie verkrijgt. Het bouwen van een dergelijke opstelling en het testen 

op andere materialen vooraleer op een pomphuis te werken, nam echter teveel tijd in beslag 

om nog binnen het kader van deze thesis te worden opgestart.  

 

Een andere mogelijke oplossing voor inwendige oppervlakken is het aanbrengen van een 

autokatalytische Ni-laag (stroomloos vernikkelen). Deze oplossing werd al in een vorige 

thesis [2] naar voren gebracht, maar is nog niet uitgevoerd. Aangezien dit stroomloos is, 

wordt ook op interne boringen een uniforme laag aangebracht met een goede corrosie- en 

abrasieweerstand. Dit kan nog verbeterd worden door een thermische nabehandeling (voor 

een hogere hardheid).  
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8. Verbruiks- en emissiemetingen 

8.1 Inleiding 

 

De bedoeling van dit laatste hoofdstuk is het nagaan van het specifiek verbruik, het rendement 

en de emissies van enkele pure plantaardige oliën (koolzaadolie en palmolie) en een dierlijk 

vet en deze te vergelijken met de waarden van gewone diesel. De metingen werden uitgevoerd 

op een ééncilinder SACHS-motor die deel uitmaakt van een WKK-installatie voor 

kleinschalig gebruik. 

 

8.2 Beschrijving proefstand 

 

De WKK-installatie (DACHS CRP HR 5.3) werd op zijn geheel aangekocht bij de firma 

Senertec uit Duitsland (Figuur 8-1) [58]. Deze bestaat uit een horizontale één-cilinder 

SACHS-motor, via een tandwieloverbrenging verbonden met een asynchrone generator, en 

een watercircuit dat warmte ontneemt van de generator, de motor en de hete rookgassen. Dat 

watercircuit verwarmt het water van de boiler, dat dan weer gebruikt wordt voor de 

verwarming van het huis. De generator levert een vermogen bij een driefasige gekoppelde 

spanning van 400V en een frequentie van 50 Hz. De motor en generator zijn afgebeeld op 

Figuur 8-2. Meer info omtrent de motor staat in Tabel 8-1. 

 

Motormerk SACHS 

Aantal cilinders 1 (horizontaal) 

2takt / 4takt 4takt 

Slagvolume 579 cm³ 

Injectie DI 

Koeling Watergekoeld 

Toerental 2450 tpm 

Vermogen: elektrische output generator 5,3 kW (nominaal) 

Tabel 8-1 Eigenschappen SACHS-motor 
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Figuur 8-1 Dachs-Senertec WKK-installatie 

 

 

Figuur 8-2 Generator (links) en motor (rechts) 
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De WKK-installatie ziet er geopend uit zoals op Figuur 8-3. Links van de installatie staat de 

Controle Unit, die door Senertec volledig voorgeprogrammeerd is (Figuur 8-4).  

 

 

Figuur 8-3 Geopende WKK-installatie 
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Figuur 8-4 Controle Unit met afleesscherm 

 

Op het scherm (Figuur 8-5) kan men enkele gegevens aflezen (inlaat- en uitlaattemperatuur 

van het koelwater, buitentemperatuur, geleverd generatorvermogen, aantal draaiuren, aantal 

starts, datum en tijd). In de verschillende menu’s kunnen nog andere zaken gelezen worden, 

zoals totaal geleverd vermogen in kWh, gegevens omtrent de motor en het koelwatercircuit… 

Het voordeel van een dergelijke installatie is de eenvoud: alles gebeurt automatisch en in 

normale omstandigheden blijft de WKK-installatie in bedrijf.  
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Figuur 8-5 Afleesscherm van de Controle Unit 

 

Het nadeel is echter dat alles voorgeprogrammeerd is en er dus niets kan veranderd worden. 

Dit kan tot problemen leiden bij abnormaal gebruik. De motor en installatie zijn immers 

voorzien om enkel op diesel te draaien. Om ook oliën en vetten te kunnen verbranden 

(=abnormaal gebruik), werden extra componenten in het brandstofcircuit opgenomen, 

namelijk een extra brandstoffilter en leidingen die het mogelijk maken om via een 

driewegsklep van de ene naar de andere brandstof over te schakelen en om de brandstof voor 

te verwarmen. Het brandstofcircuit ziet er schematisch uit zoals op Figuur 8-6. 
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Figuur 8-6 Brandstof- en koelwatercircuit WKK 

 

Wanneer de motor op pure plantaardige olie uit de olietank draait, wordt het groene circuit 

gebruikt. De driewegsklep (3WK) laat dan enkel olie en geen diesel door naar de motor. Door 

de hoge viscositeit van de olie, dient deze voorverwarmd te worden. Dit gebeurt in de 

voorverwarmer (VW) met behulp van warm water uit de boiler. Brandstofpomp (BP1) pompt 

de olie doorheen de warmtewisselaar naar de kleine evenwichtstank (~20l). Om bij het 

overschakelen van diesel naar olie, genoeg olie met voldoende lage viscositeit te hebben, 

wordt het groene circuit enige tijd voor de overschakeling opgestart. De pomp BP1 stuurt dan 

de olie in de gesloten kringloop van de tank door de VW en evenwichtstank terug naar de 

olietank. Op die manier wordt de evenwichtstank, het groene circuit en een deel van de 

olietank voorverwarmd, zodat men de motor probleemloos kan overschakelen op olie. Deze 

overschakeling gebeurt door de 3WK om te schakelen zodat deze geen diesel, maar olie naar 
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de motor toevoert. De olie gaat dan door een extra brandstoffilter die oorspronkelijk niet tot 

de WKK-installatie behoorde (Figuur 8-7). Deze filter werd toegevoegd om de grofste 

deeltjes uit de olie te filteren en vermijdt zo voortijdige verstopping van de bestaande 

brandstoffilter BF van de WKK-installatie. Bemerk dat er enkel een toevoer is naar deze extra 

brandstoffilter en geen retour. De filter fungeert dus als een soort bufferruimte. 

 

Figuur 8-7 Extra brandstoffilter 

Brandstofpomp BP2 pompt de olie (of diesel) verder door de tweede filter BF, richting de 

injectiepomp (Figuur 8-8). Van hieruit gaat een deel van de olie onder druk naar de motor 

(injector INJ), het overschot keert terug door BF naar de extra brandstoffilter, waarna het 

terug naar de motor kan gepompt worden (Figuur 8-9).  

Brandstof
filter 
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Figuur 8-8 Brandstofpomp BP2, aangedreven door elektromotor EM, en brandstoffilter BF 

 

Figuur 8-9 Brandstoffilter BF, injectiepomp IP en injector INJ 
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De motor en generator worden gekoeld door het blauwe koelwatercircuit (Figuur 8-6). 

Daarnaast wordt ook warmte gerecupereerd van de hete rookgassen (bruine lijnen) in de 

uitlaatgaswarmtewisselaars (uitlaatgasWW). Een pomp stuurt het hete koelwater naar de 

boiler, waar dit het boilerwater opwarmt (rode circuit). In nominale omstandigheden is de 

thermische output van de WKK zo’n 10,5 kW (op diesel). Samen met de elektrische output 

van 5,3 kW, geeft dit volgens de data sheets van Senertec een totaal brandstofrendement van 

89% (
9,17

5,103,5 += ), waarbij 17,9 kW de brandstof input voorstelt. Meer technische informatie 

over de WKK-installatie staat in appendix E (type CHP HR 5.3). 

Het warme water uit de boiler zorgt voor de voorverwarming van de olie in de VW, evenals 

voor de verwarming van het huis (pijl naar boven op Figuur 8-6). 

 

De WKK-installatie is voorzien van een (eerste) uitlaatgasWW met oxidatiekatalysator en een 

gekoppelde roetfilter. De oxidatiekatalysator vermindert de oplosbare fractie van de 

deeltjesuitstoot (SOF: Soluble Organic Fraction) en oxideert CO en HC. Het nadeel van de 

oxidatiekatalysator bij zwavelbevattende brandstoffen is het potentieel om, vooral bij hoge 

temperaturen, sulfaten te vormen (SO2 wordt geoxideerd tot SO3). In het roetfilter worden de 

uitlaatgassen doorheen een poreuze wand gedwongen, waarbij de deeltjes door hun grootte 

afgezet worden op de wanden (Figuur 8-10). Na verloop van tijd raakt dit filter vol en dient 

deze gereinigd te worden. Men spreekt van regenereren: het verzamelde roet wordt 

weggebrand door oxidatie tot CO2. Hiertoe dient de uitlaatgastemperatuur in het roetfilter 

voldoende hoog te zijn (500-600°C). 

 

Figuur 8-10 Principe roetfilter 

Vermits het hier een WKK-installatie betreft waar de uitlaatgassen zo ver mogelijk gekoeld 

worden (om zoveel mogelijk warmte te recupereren), moet de regeneratie gestuurd worden. 

Dit gebeurt door de Controle Unit: per dag (24 bedrijfsuren) wordt de temperatuur van de 
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rookgassen opgedreven gedurende 1u. De Controle Unit eist tijdelijk meer vermogen van de 

motor (5,8 kWel ipv de nominale 5,3 kWel) en doet dit door zowel meer brandstof te injecteren 

als later te injecteren (na-injectie). In de oxidatiekatalysator net voor het roetfilter wordt de 

onverbrande brandstof geoxideerd, wat de rookgastemperatuur nog verder opdrijft.  Ook het 

koelwaterdebiet wordt gedurende dat uur verminderd, zodat minder warmte van de 

rookgassen wordt ontnomen. Zodoende is de uitlaatgastemperatuur tijdelijk voldoende hoog 

om de regeneratie te starten en het roetfilter te reinigen.  

 

Ten tijde van de eerste testen waren de groene leidingen (het voorverwarmcircuit) op Figuur 

8-6 nog niet gelegd. Er kon dan enkel handmatig overgeschakeld worden tussen diesel uit de 

dieseltank en een andere olie uit een bijgeplaatste kubitainer (vat van 1000 l, Figuur 8-11).  

 

 

Figuur 8-11 WKK-installatie met bijgeplaatste kubitainer koolzaadolie 
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8.3 Gebruikte brandstoffen 

 

Er werden vier verschillende brandstoffen uitgeprobeerd: diesel, koolzaadolie, dierlijk vet en 

palmstearine. Van elke brandstof werd een staal genomen en een analyse verricht. In Tabel 

8-2 staan van elke alternatieve brandstof de belangrijkste parameters, de diesel is gewone 

huisbrandolie, die aan EN590 voldoet (Tabel 8-3). De verbrandingswaarde en het 

waterstofgehalte konden wel opgemeten worden (Tabel 8-4). 

Eigenschap Eenheid Norm Koolzaadolie Dierlijk Vet  Palmstearine 

      
Totaal sediment mg/kg ISO 10307-1 145 120   
Watergehalte mg/kg ISO 3733 182 100 519  
  %m/m   0,0182 0,01 0,0519 
Koolstofresidu mg/kg ISO 10370 1500 2526  2003 
  %m/m   0,15 0,2526 0,2003 
S mg/kg ASTM D 2622 198,4 20  0 
  %m/m   0,020 0,002 0,000 
Al mg/kg   1 2  2 
As mg/kg   0 0  1 
Ca mg/kg   22 6  3 
Cd mg/kg   0 0  0 
Cu mg/kg   0 0  0 
Fe mg/kg   0 3  0 
Hg mg/kg         
K mg/kg   0 3  1 
Mg mg/kg   2 0  0 
Na                    mg/kg   1 1  1 
P mg/kg   12 6  1 
Pb mg/kg   0 0  0 
Si mg/kg   0 1  1 
V mg/kg   0 0  0 
Zn mg/kg   0 1  1 
Cl mg/kg  0 0 0 
Som    Pb + Zn mg/kg   0 1 1 
Som   Hg + Cd mg/kg   0 0 0 
Alkalimetalen  
= Na+K 

mg/kg   1 4 4 

Aardalkalimetalen 
=Ca+Mg 

mg/kg   24 6 6 

Dynamische  
viscositeit 

cP 40°C   22 35 (zie tekst)  

Densiteit          kg/m³ 15°C ISO 12185 911,3 916,4  (zie tekst)  
  kg/m³ 40°C   894,5 899,6 (zie tekst)  
Kinematische  
viscositeit 

cSt 40°C   23,70 37,51 (zie tekst)  

Asgehalte mg/kg ISO 6245 100     
  %m/m   0,01   
Vrij vetzuurgehalte % ISO 660 0 1,5 0,41 
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Eigenschap Eenheid Norm Koolzaadolie Dierlijk Vet  Palmstearine 

      
Neutralisatiegetal mg KOH/g   0 3 0,82 
Onderste  
verbrandingswaarde 

kJ/kg ISO 8217 37913 37078  34827 

Bovenste  
verbrandingswaarde 

kJ/kg ISO 8217 40322 39257  36915 

Waterstofgehalte %m/m   11,21 10,14  9,70 

Tabel 8-2 Eigenschappen gebruikte alternatieve brandstoffen 

 

Eigenschap Eenheid Norm Minimale waarde Maximale waarde 

Densiteit bij 15°C kg/m³ EN 12185 820 845 

Cetaangetal - EN 5165 51  

Cetaanindex - EN 4264 46  

Kin viscositeit bij 40°C mm²/s ISO 3104 2,0 4,5 

Vlampunt °C EN 22719 55  

Watergehalte mg/kg ASTM D 6304  200 

Zwavelgehalte mg/kg ASTM D 2622  350 (*) 

Asgehalte mg/kg ISO 6245  0,01 

Tabel 8-3 Dieselnorm EN 590 

 (*) zwavelarme diesel bevat max. 50, soms max. 10 ppm zwavel 

Eigenschap Norm Eenheid Waarde 

Onderste verbrandingswaarde ISO 8217 kJ/kg 44407 

Bovenste verbrandingswaarde ISO 8217 kJ/kg 47095 

Waterstofgehalte  % m/m 12,5 

Tabel 8-4 Opgemeten waarden diesel 

 

De koolzaadolie (afkomstig van koolzaad, Figuur 8-12) is rood van kleur en vloeibaar op 

kamertemperatuur (Figuur 8-13). Het testen kon dus gebeuren met een leiding vanuit de 

kubitainer (Figuur 8-11) naar de extra brandstoffilter, zonder voorverwarming van de 

brandstof. Opvallende parameters voor de koolzaadolie zijn het hoge zwavelgehalte (bijna 

200 mg/kg), het hoge Ca- en P-gehalte (resp. 22 en 12 mg/kg) en het hoge asgehalte (100 

mg/kg). De viscositeit is merkelijk lager dan bij de andere alternatieve brandstoffen, terwijl de 

verbrandingswaarde iets hoger ligt. 
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Een aantal parameters overschrijden de voorlopige norm DIN V 51605 (zie Figuur 4-2): de 

norm legt maximale waarden van 10 mg/kg S, 12 mg/kg P, 20 mg/kg (Mg + Ca) en een 

asgehalte van 100 mg/kg vast, terwijl de gebruikte koolzaadolie 200 mg/kg S (190 ppm boven 

de norm), 12 mg/kg P (gelijk aan de norm), 24 mg/kg (Mg + Ca) (4 ppm boven de norm) en 

een asgehalte gelijk aan de maximale waarde van 100 mg/kg bevat. Al deze parameters zullen 

het roetfilter snel vervuilen, wat tot problemen kan leiden (zie verder). 

 

Figuur 8-12 Koolzaadbloem 

 

Figuur 8-13 Koolzaadolie 

Het dierlijk vet werd opgehaald in de biomassacentrale van Oostende. Het is halfvast bij 

kamertemperatuur en heeft een witte kleur (Figuur 8-14). Bij opwarmen smelt het vet bij 
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ongeveer 50°C en kleurt het geelachtig. Voor het gebruik in de motor werd het vet verwarmd 

tot 85-90°C, zoals dat in de biomassacentrale ook gebeurt. Het hoge koolstofresidu (2526 

mg/kg) tov de plantaardige oliën is te wijten aan de verzadigingsgraad van het dierlijk vet, die 

typisch veel hoger is dan bij plantaardige oliën. Ca- en P-gehalte zijn heel wat lager (beide 6 

mg/kg), de viscositeit is hoger, evenals het zuurtegetal (3 mg KOH/g). Deze waarde 

overschrijdt net de toegelaten maximale waarde van 2 mg KOH/g, wat problemen kan geven 

bij (vooral langdurig) gebruik (zie 4.2.3). 

 

 

Figuur 8-14 Dierlijk vet 

 

Palmolie is afkomstig van het vruchtvlees van de oliepalm (Elaeis Guineensis, Figuur 8-15). 

In zijn natuurlijke vorm is de olie licht oranjerood van kleur, te wijten aan het hoge gehalte 

caroteen. Zuivere palmolie is halfvast bij kamertemperatuur, door het hoge 

verzadigingsniveau van ongeveer 50%. Vandaar dat het een goede oxidatieweerstand heeft.  

Palmoleïne is de vloeibare fractie die verkregen wordt bij het fractioneren (scheiden) van de 

olie na kristallisatie bij gecontroleerde temperaturen. De fysische eigenschappen verschillen 

dus van de ruwe palmolie: het is volledig vloeibaar bij kamertemperatuur en bevat slechts een 

klein aantal verschillende glyceriden. 

Palmstearine daarentegen, is de meer vaste fractie die verkregen wordt bij het fractioneren. 

Het is dus een (goedkoop) coproduct van palmoleïne, die tamelijk duur is. Vandaar dat vooral 

palmstearine gebruikt wordt voor energieproductie, palmoleïne vindt voornamelijk zijn 

toepassing in de voedingsindustrie. Palmstearine is beschikbaar in een wijd gebied van 

smeltpunten en joodgetallen [59].  
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De gebruikte palmstearine was wit van kleur en volledig vast bij kamertemperatuur (Figuur 

8-16). Het hoge stolpunt is te wijten aan de hogere verzadigingsgraad van de palmstearine. Bij 

opwarmen smolt en warmde het zeer snel op in vergelijking tot het dierlijk vet en  het werd 

geelachtig van kleur. Het gevolg van de lage warmtecapaciteit (nl. dat er weinig warmte 

vereist is om het op te warmen en te smelten) is dat het ook snel afkoelt en stolt, wat tot 

problemen kan leiden (zie verder). De palmstearine werd evenals het dierlijk vet, opgewarmd 

tot 85-90°C. Opvallend zijn het hoge watergehalte (519 mg/kg, Tabel 8-2), maar dit voldoet 

nog steeds aan de norm DIN V 51605, die een maximale waarde van 750 mg/kg oplegt. De 

verbrandingswaarde is een stuk lager dan bij de andere brandstoffen. De densiteit en 

viscositeit konden niet bepaald worden wegens het te hoge stolpunt (> 40 °C).  

 

 

Figuur 8-15 Oliepalm 
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Figuur 8-16 Palmstearine 

 

8.4 Testmateriaal 

8.4.1. Balans 

 

Voor de verbruiksmetingen werd gebruik gemaakt van een nauwkeurige elektronische balans 

(Figuur 8-17). De eigenschappen staan in Tabel 8-5. 

 

Figuur 8-17 Balans Sartorius CP 622 
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Balans: Sartorius - CP622  
Capaciteit (maximale uitlezing) 620g  
Minimale uitlezing -620g 
Afleesschaal  0.01g  
Herhaalbaarheid (standaard afwijking)  ±0.01g  
Lineariteit ±0.02g  
Toegelaten omgevingstemperaturen 0° tot 40°C  
Werkingsgebied 10° tot 30°C  
Temperatuursafhankelijkheid (10° tot 30°C)  ±0.000005/K  

Tabel 8-5 Eigenschappen balans 

 

 De te testen brandstof werd in een maatbeker gegoten en op de weegschaal geplaatst (Figuur 

8-18). De brandstoftoevoerleiding werd in de maatbeker opgehangen, zonder contact met de 

wanden of de bodem van de beker. Er is geen retourleiding voor de brandstof: alle brandstof 

gaat naar de extra brandstoffilter, teveel aan brandstof wordt teruggevoerd naar deze filter, 

niet naar de tank of de maatbeker (Figuur 8-6). Nadat de motor was overgeschakeld op de 

brandstof in de maatbeker, werd een tijdje gewacht vooraleer de metingen werden verricht. 

Dit werd zo gedaan om eventuele lucht uit de leidingen te vermijden en duurt zolang tot het 

niveau van de brandstoffilter op een constante hoogte bleef. Op die manier wordt verzekerd 

dat de brandstoftoevoer naar de filter (die opgemeten wordt) werkelijk gelijk is aan de 

brandstoftoevoer naar de motor. 
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Figuur 8-18 Verbruiksmeting op diesel 

8.4.2. Vermogenmeter 

 

Om het specifiek verbruik op te meten, dient men het verbruik (kg/h) te delen door het 

geleverde vermogen (kW). Meestal is dit het mechanisch vermogen geleverd door de motor. 

 

In eerste instantie werd gedacht om het koppel op de uitgaande as van de motor op te meten. 

Het geleverd mechanisch vermogen van de motor stemt dan overeen met het product van dit 

koppel en het toerental van de motor (2450 tpm). Omdat de motor en generator echter direct 

op elkaar zijn aangesloten via een tandwieloverbrenging, is de as niet vrij om er een 

koppelmeter op te installeren.  
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Daarom werd besloten om het elektrisch vermogen op te meten. Op het afleesscherm van de 

Controle Unit wordt ‘een’ geleverd elektrisch vermogen continu geregistreerd. Daar deze 

waarde echter niet zeer nauwkeurig is (tot op 0,1kW aflezing), de waarde ogenblikkelijk 

varieert (in het gebied van 5,1 tot 5,4kW) en er geen zekerheid is waar dit vermogen juist 

wordt opgemeten, werd gezocht naar een andere manier om het vermogen op te meten.  

 

Vermits er geen elektrisch schema beschikbaar is van de WKK-installatie, werd besloten om 

het uitgaand elektrisch vermogen op te meten: het netto elektrisch vermogen dat door de 

installatie wordt vrijgesteld. Daartoe werd een vermogenmeter (Figuur 8-19) aangesloten op 

de driefasige kabel van installatie naar elektriciteitskast (Figuur 8-20).  

 

 

Figuur 8-19 Vermogenmeter 

 

De vermogenmeter is een Digipact PM300 van Merlin Gerin. Met deze apparatuur is het 

mogelijk om zowel spanningen, stromen, frequenties, vermogen en energieverbruik (kWh) te 

meten. Het afleesscherm ziet eruit zoals op Figuur 8-21. Meer info omtrent deze PM300 is te 

vinden in appendix F [60]. 
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Figuur 8-20 Vermogenmeting 

 



Hoofdstuk 8: Verbruiks- en emissiemetingen 

202 

 

Figuur 8-21 Afleesscherm PM300 [60] 

 

8.4.3. Emissiemeting 

 

De emissies werden opgemeten met een complete draagbare rookgasanalyse-computer van 

RBR-ECOM, de ECOM-KD (Figuur 8-22). De rookgasanalyse gebeurt via elektrochemische 

cellen voor O2, CO, NO en NO2. De temperatuur van het rookgas en de aangezogen lucht 

worden ook opgemeten. De ECOM-KD is uitgerust met een coaxiale sonde die zowel dient 

voor het transport van het meetgas naar de elektrochemische meetcellen, alsook voor de 

bepaling van rookgastemperatuur. De sonde en slang kunnen bovendien ook verwarmd 

worden. Hiermee wordt dankzij een temperatuur van meer dan 100°C condensatie in het 

aanzuigkanaal vermeden, zodat men zeker is dat het afgenomen monster ongewijzigd tot bij 

de elektrochemische cellen geraakt. Er kan zich dan immers geen chemische reactie voordoen 
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tussen het gas en het condensaatwater (NO2 is sterk oplosbaar in water). De verwarmde slang 

verhindert bovendien het ontstaan van corrosieve zuren die voor het instrument schadelijk 

kunnen zijn. De sonde is te zien op Figuur 8-23.  

 

Figuur 8-22 Rookgasanalyse-computer RBR-ECOM-KD 

 

Figuur 8-23 Coaxiale verwarmde meetsonde in het rookgaskanaal 

Uitlaatgasstroming 
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De sonde werd geplaatst in het rookgaskanaal voor de tweede uitlaatgaswarmtewisselaar 

(Figuur 8-3). De uitlaatgassen zijn dus al tamelijk gekoeld in de eerste uitlaatgasWW. Hun 

temperatuur bedraagt nog ongeveer 150°C. De gebruikershandleiding, evenals extra info 

omtrent de werking en de nauwkeurigheid van de rookgasanalysator zijn te vinden op [61] en 

in Figuur 8-24. Hieruit blijkt dat de relatieve fout van de emissiemetingen 5% bedraagt. 

 

 

Figuur 8-24 Meetbereik en nauwkeurigheid RBR-ECOM-KD 

 

8.5 Testprocedure 

 

Er werd op vier brandstoffen getest. Twee ervan, diesel en koolzaadolie, waren voldoende 

vloeibaar en dienden niet voorverwarmd te worden. De motor werd minstens twee dagen voor 

de metingen overgeschakeld op de betreffende brandstof en men liet de motor continu op 

vollast draaien op een constant toerental van 2450 tpm. (Wanneer meer elektriciteit of warmte 

vereist is dan de WKK-installatie kan leveren, wordt elektriciteit uit het net gehaald en extra 

warmte bijgeleverd door een elektrische boiler. Geldt het omgekeerde, dan wordt elektriciteit 

op het net gestoken en minder warmte onttrokken van de rookgassen, waardoor deze op 

hogere temperatuur de schoorsteen verlaten.)  Na de twee inloopdagen werden de rookgas- en 

verbruiksmetingen verricht (zie verder). Voor het dierlijk vet werd de motor een tweetal uur 

voor de eerste meting overgeschakeld op verwarmd vet van 80-90°C, dat continu op 
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temperatuur gehouden werd met een gasvuurtje (Figuur 8-25). Met de palmstearine was het 

de bedoeling te werken net zoals met het dierlijk vet. 

 

Figuur 8-25 Verwarming en temperatuursmeting dierlijk vet 

 

De rookgasmetingen werden na de inloopperiode (zie hierboven) verricht en een vijftal keer 

herhaald om een goed gemiddelde te verkrijgen. Daartoe werd de sonde, na een automatische 

kalibratie van 180s in lucht, in het rookgaskanaal gebracht. Na een bepaalde tijd, nodig voor 

het gastransport en het opbouwen van de stabiele elektrochemische reactie bij de sensoren, 

werd de meting bij quasi stabiele waarden verricht. Na een vijftal minuten werd opnieuw 

gemeten. 

 

Om het specifiek verbruik op te meten, betrokken op het geleverd elektrisch vermogen, werd 

als volgt tewerk gegaan. Allereerst werd de motor stilgelegd en de toevoerleiding naar de 

extra brandstoffilter ontkoppeld. Op de balans werd een klein vaatje brandstof geplaatst, 

waaruit een leiding naar de extra brandstoffilter werd aangelegd (Figuur 8-18). De motor 

werd direct terug opgestart en na een bepaalde tijd (om overgangsverschijnselen te vermijden 

en om de lucht uit de leidingen te laten verdwijnen) werd met de meting gestart: over een 

bepaalde tijdsperiode (10 minuten) werd synchroon het verbruik B op de weegschaal (in g) en 

de geleverde elektrische energie Wel op de vermogenmeter (in kWh) opgemeten. Deze meting 

werd een drietal keer herhaald. Aldus wordt het specifiek verbruik, betrokken op het geleverd 

elektrisch vermogen verkregen:  
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Om het geleverd mechanisch vermogen van de motor hieruit te verkrijgen, waren een aantal 

parameters tekort, namelijk het rendement van de generator en het elektrisch verlies en 

verbruik door de WKK-installatie en Controle Unit zelf. Stelt men het geleverd elektrisch 

vermogen voor als constant gedurende de meting, dan geldt: 

                                                         tPW nettoelel ∆= .,  (8.2) 

met ∆t de periode waarover men de meting doet en dus het verbruik opmeet (in uur) en met 

verbruikeigenenverliezenelnettoelbrutoel PPP ,,, +=  

- Pel,bruto : het bruto elektrisch vermogen of het elektrisch vermogen aan de 

uitgangsklemmen van de generator (in kW) 

- Pel,netto : het netto elektrisch vermogen of het elektrisch vermogen dat uiteindelijk door 

de WKK-eenheid beschikbaar wordt gesteld (in kW) 

- Pel,verliezen en eigenverbruik : het elektrisch vermogen dat verloren gaat door warmte of 

opgenomen wordt door de Controle Unit en de WKK-installatie (in kW). Deze term 

kan met voldoende nauwkeurigheid als een constante worden verondersteld. 

Het geleverd mechanisch vermogen van de motor is dan gelijk aan: 

generator

brutoel
mech

P
P

η
,=  

waarbij ηgenerator het generatorrendement voorstelt.  

Vermits noch het generatorrendement, noch een elektrisch schema van de Controle Unit 

beschikbaar was, was het dus onmogelijk om het mechanisch vermogen te berekenen. Om de 

nauwkeurigheid zo hoog mogelijk te houden, werd daarom besloten om met het specifiek 

verbruik, betrokken op het geleverd elektrisch vermogen, te werken. 

 

Het effectief rendement werd dan als volgt gedefinieerd:  

                                       [ ]/
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met Hu = de onderste verbrandingswaarde in kJ/kg 
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8.6 Metingen en resultaten 

 

Voor diesel en koolzaadolie konden de metingen van de emissies, het verbruik en de 

geleverde elektrische energie gemakkelijk gebeuren: de brandstof diende namelijk niet 

voorverwarmd te worden. De motor werd minstens twee dagen voor de metingen 

overgeschakeld op de betreffende brandstof. De metingen werden een aantal keren verricht 

om zo een gemiddelde en de spreiding (standaardafwijking) te kunnen bepalen. Als voorbeeld 

staan de resultaten van de meting op diesel in Tabel 8-6. Alle metingen zijn opgenomen in 

appendix G.  

 

Temp Buiten 15 °C    
 Lokaal 19 °C    
 Intredelucht 33 °C    
 Gasmeting 148 °C    
 Uittredelucht 79 °C    
       
Vermogen Generator 5,1 kW    
       
Emissies     Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 
 O2 % 9,8 9,9 9,8 9,8 
 CO mg/Nm³ 331 338 324 321 
 NO mg/Nm³ 1624 1649 1632 1591 
 NO2 mg/Nm³ 61 61 64 64 
 NOx mg/Nm³ 2551 2584 2561 2500 
 CO2 % 8,2 8,1 8,2 8,2 
       
Verbruik      Meting 1 Meting 2 Meting 3   
 Begin meting g 585 600 600   
 Einde meting g 306,8 322,2 321,6   
 tijd min 10 10 10   
 Wel kWh 0,858 0,858 0,858   

Tabel 8-6 Metingen op diesel (7/04/07) 

 

Vooreerst werden enkele temperaturen opgemeten: de buitentemperatuur, de temperatuur van 

het lokaal waar de WKK-installatie staat, de temperatuur van de aangezogen lucht naar de 

motor, de temperatuur van de uitlaatgassen in het rookgaskanaal ter plaatse van de 

emissiemetingen en de temperatuur van de uitlaatgassen bij uitgang van de tweede 

uitlaatgasWW. Het generatorvermogen is de (uitgemiddelde) waarde die afgelezen werd van 
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de Controle Unit. Deze waarde werd verder nergens gebruikt wegens de onnauwkeurigheid 

(zie vroeger). De emissies werden een viertal keer opgemeten en er werden drie 

verbruiksmetingen verricht: over een bepaalde tijdsperiode werd het verbruik (begin meting 

min eind meting, in g) opgemeten, en de geleverde elektrische energie. Voor deze laatste werd 

de tijd, nodig voor het leveren van 1 kWh door de WKK-installatie, opgemeten en herrekend 

naar de tijdsperiode waarover het verbruik werd gemeten.   

De emissiemetingen werden enkele dagen later overgedaan omdat de spreiding op deze 

waarden veel hoger was dan bij het specifiek verbruik het geval was. 

 

De metingen op dierlijk vet en palmstearine konden niet zo makkelijk gebeuren, daar de 

brandstof hier moest voorverwarmd en op temperatuur (85-90°C) gehouden worden (Figuur 

8-25). Voor het dierlijk vet met een relatief hoge warmtecapaciteit bleek dit geen probleem, 

temeer daar het de dag van de metingen tamelijk warm was (21°C). Ruim twee uur voor de 

eerste metingen werd de motor overgeschakeld van diesel naar het vet, door een leiding 

(anderhalve meter) vanuit de verwarmde pot naar de extra brandstoffilter te leggen. Er bleken 

geen problemen te zijn en na een tweetal uur draaien, werden de emissie- en 

verbruiksmetingen verricht.  

 

Palmstearine heeft in vergelijking met het dierlijk vet een lagere warmtecapaciteit, wat ertoe 

leidt dat de olie snel opwarmt, maar ook snel afkoelt. Bij de oorspronkelijke proefopstelling 

diende handmatig overgeschakeld te worden van diesel naar de verwarmde olie. Het hele 

brandstofcircuit vanaf de extra brandstoffilter tot aan de injectiepomp had dus ongeveer de 

temperatuur van de diesel uit de ondergrondse tank (~15°C). Bovendien was de leiding voor 

de palmstearine vanaf de verwarmde oliepot tot de extra brandstoffilter tamelijk lang (~1,5m) 

en niet verwarmd. Deze stond dus ook op omgevingstemperatuur (~15°C). Omdat dit met het 

dierlijk vet geen problemen had gegeven, werd aan de opstelling niks gewijzigd. Door de lage 

warmtecapaciteit van de palmstearine, koelde deze sterk af in de leiding naar de 

brandstoffilter, alwaar ze in contact kwam met de relatief koude diesel. In de extra 

brandstoffilter werd al snel vlokvorming van de palmstearine waargenomen (Figuur 8-26): de 

palmstearine begon te stollen in de filter. Door de toevoer van verse en warme olie zouden 

deze vlokken terug smelten, maar dit bleek niet te gebeuren. Vermits de palmstearinevlokken 

door de filter tegengehouden werden, kreeg de motor geen brandstof meer en begon minder 

vermogen te leveren. De proef werd dan ook direct stopgezet. De gebruikte brandstofleiding 

van de verwarmde pot olie naar de extra brandstoffilter werd verwijderd en de filter 
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schoongemaakt. Daarna werd direct terug overgeschakeld op diesel om te vermijden dat 

kleine beetjes palmstearine in het brandstofcircuit van de motor zouden stollen en zo de 

leidingen doen verstoppen. Dit lukte zonder problemen.  

 

De oorzaak van het probleem werd direct gevonden: de leiding bleek verstopt te zijn (Figuur 

8-27), zodat er geen nieuwe palmstearine meer naar de filter werd toegevoerd en de 

aanwezige olie in de filter stolde door contact met de koude diesel. Om een dergelijk 

probleem in de toekomst te vermijden, dient de brandstofleiding naar de filter dus zo kort 

mogelijk te zijn en liefst ook verwarmd te worden. Om de verstijving van palmstearine in het 

verdere brandstofcircuit te vermijden, zou de extra brandstoffilter (en het verdere 

leidingstelsel) best voorverwarmd worden, bijvoorbeeld door net voor de overschakeling op 

verwarmde diesel te draaien.  

 

Figuur 8-26 Stolling van de palmstearine in extra brandstoffilter 
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Figuur 8-27 Palmstearine gestold in brandstofleiding 

 

Voor palmstearine kon de test dus niet uitgevoerd worden. In Tabel 8-7 staan de bekomen 

resultaten voor het specifiek verbruik en het effectief rendement met de andere brandstoffen: 

koolzaadolie, diesel en dierlijk vet. Telkens is de gemiddelde waarde en de 

standaardafwijking weergegeven.  

 

  Koolzaadolie Diesel Dierlijk vet 
be,el g/kWh 366,6 ± 0,2 324,0 ± 0,4 372,7 ± 0,6 
ηe,el % 25,90 ± 0,02 25,02 ± 0,03 26,05 ± 0,05 

Tabel 8-7 Specifiek verbruik en effectief rendement 

 

Uit deze tabel kan al direct opgemerkt worden dat het specifiek verbruik aan de hoge en het 

effectief rendement aan de lage kant liggen. Er zijn een aantal redenen hiervoor: ten eerste is 

het een kleine motor (kleinere motoren hebben (veelal) lagere rendementen en hogere 

verbruiken dan grotere motoren), ten tweede zijn de waarden betrokken op het elektrisch 

uitgaand vermogen (en niet op het mechanisch vermogen) en ten derde betreft het een motor 

in een WKK-installatie (de Controle Unit regelt de motor zodanig dat de optimale 

elektriciteit/warmte verhouding wordt verkregen, wat dus wellicht niet altijd overeenkomt met 

het punt van optimaal motorrendement). De opgegeven waarde voor het elektrisch rendement 

bedraagt (30 ± 3) % volgens de specificatiebladen (appendix E). 

 

Het specifiek verbruik (Tabel 8-7) ligt bij diesel merkelijk lager dan bij de koolzaadolie en het 

dierlijk vet. Bij het dierlijk vet is het specifiek verbruik het hoogst. Dit is gemakkelijk te 
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verklaren door het verschil in verbrandingswaarde: diesel heeft de hoogste onderste 

verbrandingswaarde (44407 kJ/kg), veel hoger dan koolzaadolie (37913 kJ/kg), die zelf een 

iets hogere waarde heeft dan het dierlijk vet (37078kJ/kg) (Tabel 8-2 en Tabel 8-4). Een 

lagere verbrandingswaarde betekent immers dat er meer brandstof (in kg) nodig is om 

hetzelfde vermogen te kunnen leveren. Een andere reden voor het hogere verbruik van de 

koolzaadolie is de hogere viscositeit en dus lagere vluchtigheid. Daardoor verloopt de 

atomisatie en de mengselvorming minder goed.  Juist om die viscositeit te laten dalen, werd 

het dierlijk vet opgewarmd tot 80-90°C, waar het vet een vergelijkbare viscositeit als diesel 

heeft.  

 

Bekijkt men het effectief rendement van de verschillende brandstoffen, dan blijken de 

waarden dicht bij elkaar te liggen. Toch geeft diesel het laagste rendement (~25%), gevolgd 

door koolzaadolie (~25,9%). Het dierlijk vet blijkt het hoogste effectief rendement te geven 

(~26%). Dit betekent dat de alternatieve brandstoffen iets beter hun energie vrijgeven dan 

diesel. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van gebonden zuurstof in 

plantaardige oliën en dierlijke vetten. Dit leidt tot een betere verbranding van rijke brandstof-

lucht mengsels die plaatselijk kunnen voorkomen. Anderzijds kan de lagere koolstof-

waterstof massaverhouding van oliën en vetten tov diesel ook bijdragen tot een efficiëntere 

verbranding [28]. Het iets lagere rendement van koolzaadolie dan dat van het dierlijk vet 

(hoewel het verschil praktisch binnen de meetfout valt), kan te wijten zijn aan de 

voorverwarming van het vet, waardoor de viscositeit lager is en de brandstof-lucht menging 

beter kan verlopen.  

 

Bij het berekenen van het rendement werd geen rekening gehouden met de energietoevoer om 

het vet op te warmen. Dit zal een belangrijke penalisatie op dit rendement betekenen, tenzij de 

voorverwarming gebeurt met de warmte van de rookgassen. Gebeurt de voorverwarming niet 

door recuperatiewarmte, dan dient de formule van het rendement (8.3) aangepast te worden: 

                                                      ( ) [ ]/
.

.1000.3600 ,
,

TcHt
B

P

pu

nettoel
ele

∆+∆
=η  (8.4) 

waarbij cp de specifieke warmtecapaciteit van het dierlijk vet is (in kJ/kg.K)  

        en ∆T de vereiste temperatuursverhoging van het dierlijk vet (in K) 
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Onderstaande tabel (Tabel 8-8) toont de bekomen resultaten van de emissiemetingen op de 

drie verschillende brandstoffen. De volgende figuren verduidelijken het geheel: telkens wordt 

voor elke brandstof de gemiddelde emissiewaarde voorgesteld, samen met foutvlaggen aan 

beide zijden van deze waarde. Deze laatste stellen de standaard afwijking van de metingen 

voor. 

 

  Koolzaadolie Diesel Dierlijk vet 
O2 % 9,8 ± 0,05 9,8 ± 0,08 9,5 ± 0,1 
CO mg/Nm³ 242,1 ± 5,6 310,1 ± 24,3 268,2 ± 9,2 
NO mg/Nm³ 1659,6 ± 14,2 1618,9 ± 18,8 1678,6 ± 13,2 
NO2 mg/Nm³ 65,4 ± 3,7 62,7 ± 2,6 58,4 ± 1,3 
NOx mg/Nm³ 2605,3 ± 20,8 2539,6 ± 30,7 2628,0 ± 20,6 
CO2 % 8,2 ± 0,03 8,2 ± 0,08 8,4 ± 0,05 

Tabel 8-8 Emissiemetingen 
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Figuur 8-28 Zuurstofinhoud rookgassen 

 

De zuurstofinhoud (Figuur 8-28) en de CO2-inhoud (Figuur 8-29) van de rookgassen zijn 

vergelijkbaar voor de drie brandstoffen (resp. 9,5 tot 9,8% en 8,2 tot 8,5%). Die van diesel en 

koolzaadolie zijn praktisch gelijk, bij het dierlijk vet hebben de rookgassen een iets lagere 
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zuurstofinhoud en bijgevolg een iets hogere CO2-inhoud. Een oorzaak voor dit kleine verschil 

is niet direct te vinden. Bovendien werd de luchtfactor λ (de verhouding van de werkelijke tot 

de stoïchiometrische lucht-brandstofverhouding) bij de testen niet opgemeten. Wel is 

duidelijk dat, wegens de constante injectiehoeveelheid (volume), de geïnjecteerde massa 

brandstof zal verschillen per brandstof door de andere dichtheid. Daardoor zal de werkelijke 

lucht-brandstofverhouding anders zijn per brandstof. Daarnaast hebben alle brandstoffen een 

andere samenstelling, zodat ook de stoïchiometrische lucht-brandstofverhouding zal wijzigen.  
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Figuur 8-29 CO2-inhoud rookgassen 
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Figuur 8-30 CO-inhoud rookgassen 

 

De aanwezigheid van koolstofmonoxide (CO) in de rookgassen duidt op een onvolledige 

verbranding door een te rijk brandstof-lucht mengsel (zuurstoftekort). Figuur 8-30 toont de 

resultaten: het dierlijk vet en de koolzaadolie blijken een lagere CO-uitstoot dan diesel te 

geven. De oorzaak hiervoor is reeds vermeld: plantaardige oliën en dierlijke vetten bevatten 

gebonden zuurstof. Bijgevolg wordt meer CO geoxideerd tot CO2, wat de lagere CO-inhoud 

van de rookgassen verklaard. De iets hogere CO-uitstoot van het dierlijk vet tov de 

koolzaadolie, kan te wijten zijn aan het voorverwarmen van de brandstof. Bij hogere 

temperaturen van de geïnjecteerde brandstofstraal in de cilinder, kunnen namelijk chemische 

reacties optreden, zoals polymerisatie (vorming van zware, laagvluchtige componenten) in de 

kern van de straal. Deze zware componenten leiden tot een moeilijkere atomisatie en het 

ontstaan van lokaal rijkere mengsels, waardoor meer CO kan ontstaan [34]. 
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Figuur 8-31 NO-inhoud rookgassen 

 

Stikstofoxiden, kortweg NOx, is de verzamelnaam voor de verbindingen van stikstof en 

zuurstof. De twee meest voorkomende in uitlaatgassen zijn (vooral) stikstofmonoxide NO en 

(in mindere mate) stikstofdioxide NO2. De vorming van stikstofoxiden wordt gepromoot door 

hoge temperaturen, de aanwezigheid van veel zuurstof en een lange verbrandingstijd.  
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Figuur 8-32 NO2-inhoud rookgassen 
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Figuur 8-33 NOx-inhoud rookgassen 

 

De NO-inhoud (Figuur 8-31) van de rookgassen is het hoogst bij de alternatieve brandstoffen. 

De aanwezigheid van gebonden zuurstof in deze brandstoffen draagt hier zeker toe bij. Het 
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lagere cetaangetal van oliën en vetten zorgt bovendien voor een groter ontstekingsuitstel, 

zodat er bij het begin van de verbranding reeds een grotere brandstofhoeveelheid aanwezig is. 

Dit leidt tot hogere verbrandingsdrukken en –temperaturen, wat zorgt voor meer NO-vorming. 

Bovendien kan de verbranding wat beter zijn door de gebonden zuurstof, wat op zich weer 

hogere verbrandingstemperaturen veroorzaakt. 

 

De NO2-inhoud is vergelijkbaar voor alle brandstoffen (Figuur 8-32). Daar de stikstofoxiden 

grotendeels uit NO bestaan, is de grafiek van de NOx-inhoud (Figuur 8-33) zeer gelijkaardig 

aan die van de NO-inhoud (Figuur 8-31). 

 

8.6.1. Opmerkingen 

 

De WKK-installatie werd volledig gestuurd door de Controller Unit. De instellingen van deze 

Unit konden niet gewijzigd worden, zodat alle motorparameters gedurende de testen constant 

zijn gebleven: injectieogenblik, injectieduur…  

 

Het roetfilter werd éénmaal per dag gedurende een uur automatisch geregenereerd (zie 

vroeger). Na een tweetal weken constant op koolzaadolie te hebben gedraaid, viel de motor 

geregeld stil door een foutmelding van de Controle Unit. Op het afleesscherm werd een 

probleem met het roetfilter aangeduid. Deze was stilaan verstopt aan het raken door een 

onvoldoende regeneratie. Met koolzaadolie kon de uitlaatgastemperatuur blijkbaar niet hoog 

genoeg opgedreven worden om het roetfilter te regenereren. Het hoge S-, P-, Ca- en Mg-

gehalte zullen ook wel bijgedragen hebben tot de snelle vervuiling van het filter. Daarom 

werd de motor gedurende enkele dagen terug overgeschakeld op diesel, zodat het roetfilter 

volledig geregenereerd kon worden.  

 

Op de regeneratie van het roetfilter na, werden geen problemen ondervonden tijdens de testen. 

Wegens de korte tijdsduur kan hieruit echter niet besloten worden dat de motor zonder 

problemen zal blijven draaien op de alternatieve brandstoffen. Enkel lange termijn testen 

kunnen hier uitsluitsel geven. Wel werd er steeds op toegezien dat de gebruikte brandstoffen 

voldeden aan de geldende normen (DIN V 51605, zie Figuur 4-2). 
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8.7 Besluit 

 

Een SACHS ééncilinder motor, die deel uitmaakt van een WKK-installatie, werd getest op 

verschillende brandstoffen: diesel, koolzaadolie en dierlijk vet.  

 

Het specifiek verbruik van de alternatieve brandstoffen ligt hoger, te wijten aan hun lagere 

verbrandingswaarde. Dierlijk vet, met de laagste calorische waarde, heeft het hoogste 

specifiek verbruik. Het effectief rendement van koolzaadolie en dierlijk vet blijkt echter hoger 

te zijn, wellicht te wijten aan de aanwezigheid van gebonden zuurstof in de verbindingen van 

oliën en vetten. Het verwarmde dierlijk vet gaf het beste rendement.  

 

De zuurstof- en CO2-uitstoot van de drie brandstoffen was quasi gelijk. De CO-inhoud van de 

rookgassen ligt lager bij de koolzaadolie en het dierlijk vet, dan bij diesel. De gebonden 

zuurstof is hiervan de oorzaak. Koolzaadolie blijkt de laagste CO-uitstoot te geven.  De NOx-

emissies van de alternatieve brandstoffen zijn hoger dan die van diesel, door de aanwezigheid 

van meer zuurstof, het grotere ontstekingsuitstel en de volledigere verbranding. Het dierlijk 

vet gaf de hoogste NOx-uitstoot. 
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9. Eindbesluit en perspectieven 
 

Pure plantaardige oliën en dierlijke vetten vormen een degelijk alternatief voor het gebruik 

van diesel in stationaire dieselmotoren. De overschakeling op deze brandstoffen kan echter 

niet zomaar gebeuren. 

 

Eerst werd in de literatuur gezocht naar optredende problemen en hun oorzaken. 

Een belangrijk probleem is de degradatie of de veroudering van de brandstof. Dit is de 

verandering van de eigenschappen van de brandstof in de tijd. Als gevolg hiervan kunnen 

afzettingen ontstaan in de verbrandingskamer en op het injectiesysteem (injectiepomp en 

injectoren). Het drijvend mechanisme waardoor deze afzettingen worden gevormd, is de 

polymerisatie van de alternatieve brandstof. Hoe hoger de temperatuur en hoe meer 

fosfolipiden en verontreinigingen er aanwezig zijn in de olie, hoe groter de kans op 

polymerisatie.  

Een tweede probleem is de wisselwerking tussen smeerolie en PPO. Zelfs als een kleine 

hoeveelheid PPO in contact komt met de smeerolie, kan dit aanleiding geven tot een 

verdikking van de smeerolie door polymerisatie. Dit kan tot uitval van de motorsmering 

leiden, wat zware gevolgen kan hebben voor de motor.  

Een derde groot probleem is de snelle aantasting van de injectiepomp. De oorzaak hiervan is 

de chemische aantasting van het oppervlak van injectieplunjer en pomphuis door de vrije 

vetzuren en allerlei verontreinigingen in de brandstof. 

 

Naast de literatuurstudie, werd gekeken naar de optredende problemen met de ABC-motoren. 

Er was een speling van de klepgeleiding ontstaan. Hierdoor kon smeerolie in contact komen 

met de brandstof, wat de zwarte, vette aanslag op het inlaatkanaal van de cilinderkop 

verklaart. Om de klep en klepzitting proper te houden en zo het ontstaan van de speling van 

de klepgeleiding te vermijden, werden rotorcaps gebruikt. 

Om de vorming van aanslag op de straalpijp van de uitlaatgasturbine tegen te gaan, werd 

gebruik gemaakt van een dry cleaning methode.  

Het grootste probleem bij het gebruik van plantaardige oliën of dierlijke vetten is momenteel 

nog steeds de korte levensduur van de injectiepomp. Net zoals in de literatuur werd gevonden, 

treedt er een snelle slijtage van de injectieplunjers en –pomphuizen op, waardoor de injectie-

pomp de gewenste injectiedruk en –hoeveelheid niet meer kan leveren.  
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Een diepgaand onderzoek werd verricht op deze plunjers en pomphuizen. Via SEM-analyses 

werd aangetoond dat de oppervlakken van deze elementen duidelijk geoxideerd waren en dat 

er zich afzettingen op hadden gevormd afkomstig van de brandstof. Vooral chloor zorgt voor 

problemen daar het pitting corrosie van het oppervlak veroorzaakt. De ontstane 

corrosieproducten worden meegesleurd in de op- en neergaande beweging van de plunjer in 

het pomphuis en veroorzaken slijtage door schuurstrepen. 

Hoewel het uitwendig coaten van de plunjer met een TiN-laag via een PVD-proces het 

gewenste resultaat geeft, lukt het inwendig coaten van het pomphuis via hetzelfde procédé 

niet. Daarom werd gezocht naar andere manieren om corrosie en slijtage tegen te gaan. 

Een eerste voorstel gaat verder op het PVD-proces: mbv een opstelling waarbij een Ti-draad 

doorheen het pomphuis wordt gestoken, moet het mogelijk zijn een uniforme TiN-laag af te 

zetten op het inwendig oppervlak via een gecontroleerd sputterproces. Een tweede voorstel is 

het aanbrengen van een autokatalytische Ni-laag op het oppervlak van plunjer en pomphuis 

(stroomloos vernikkelen). Vermits dit stroomloos is, kan ook op interne boringen een 

uniforme laag aangebracht worden met een goede corrosie- en abrasieweerstand. In de 

literatuur wordt nog een derde manier voorgesteld. Deze bestaat eruit de plunjer van een harde 

en wrijvingsarme koolstoflaag te voorzien en het pomphuis volledig uit een corrosievast 

edelstaal te fabriceren. 

 

In de bespreking van de optredende problemen, traden een aantal parameters van de oliën en 

vetten steeds naar voren. De belangrijkste zijn: het fosforgehalte (fosfolipiden), het gehalte 

aan vrije vetzuren, het watergehalte en de aanwezigheid van metalen. Om deze te 

verwijderen, of toch sterk te verminderen, is raffinage van de oliën of vetten nodig. Enkele 

mogelijke raffinageprocessen werden beschreven. Het is duidelijk dat het grote probleem niet 

zit in de verwijdering van schadelijke componenten, maar wel in het feit welke componenten 

verwijderd moeten worden en in welke mate. Daartoe is er nood aan een norm die de 

specificaties van pure plantaardige oliën en dierlijk vetten vastlegt. Tot nu toe bestaat een 

dergelijke norm nog niet. De voornorm DIN V 51605 dient voorlopig als maatstaf, maar 

voldoet zeker niet voor alle brandstoffen (vb. Cl, Na, K en Si worden niet vermeld). 

 

In de toekomst zal dan ook verder onderzoek verricht moeten worden om de invloed te 

bepalen van verschillende elementen in de brandstof op verbruik, emissies, vermogen en 

vooral optredende motorproblemen. 
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Appendices 

Appendix A: ViscoSense PB-740 

 



 

227 



 

228 

 



 

229 

 



 

230 

 



 

231 

 



 

232 

 



 

233 

 



 

234 

Appendix B: Viscomaster TM series viscosity transmitters 
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Appendix C: Dry Cleaning 
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Appendix D: Ruwheidsmetingen Surfascan 

 

Gecoat Pomphuis      
 Blauw meetgebied aangetaste zone (uiteinde)  
  meting Ra Rt Rz  
  1 1,643 14,014 2,983  
  2 1,422 11,757 3,214  
  3 1,742 13,935 3,568  
  gemiddelde 1,602 13,235 3,255  
       
 Blauw meetgebied onaangetaste zone (uiteinde)  
  meting Ra Rt Rz  
  1 0,57 7,303 0,706  
  2 0,578 6,563 0,643  
  3 0,809 7,014 0,467  
  gemiddelde 0,652 6,960 0,605  
       
 Rood meetgebied (middendeel)    
  meting Ra Rt Rz  
  1 2,346 11,460 2,488  
  2 1,828 8,698 1,563  
  3 2,357 12,213 1,990  
  gemiddelde 2,177 10,790 2,014  
       

Gecoate Plunjer      
  meting Ra Rt Rz  
  1 0,088 0,617 0,357  
  2 0,204 1,128 0,477  
  3 0,168 1,621 0,568  
  gemiddelde 0,153 1,122 0,467  
       

Nieuw Pomphuis      
  meting Ra Rt Rz  
  1 0,427 1,977 0,280  
  2 0,505 3,203 0,569  
  3 0,768 4,267 0,360  
  gemiddelde 0,567 3,149 0,403  
       

Nieuwe Plunjer      
  meting Ra Rt Rz  
  1 0,156 0,860 0,282  
  2 0,211 2,147 0,316  
  3 0,326 2,413 0,350  
  gemiddelde 0,231 1,807 0,316  
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Appendix E: Technisches Datenblatt Dachs 
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Appendix F: Datasheet Digipact PM 300 
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Appendix G: Metingen WKK-installatie 

         
         

Koolzaadolie  Hu 37913 kJ/kg    
         

29/mrt          
 Temp Buiten 11 °C     
  Lokaal 15 °C     
  Intredelucht 34 °C     
  Gasmeting 157 °C     
  Uittredelucht 79 °C     
         
 Vermogen Generator 5,2 kW     
         
 Emissies     Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 
  O2 % 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 
  CO mg/Nm³ 247 244 242 247 251 
  NO mg/Nm³ 1657 1661 1643 1657 1651 
  NO2 mg/Nm³ 70 67 66 72 64 
  NOx mg/Nm³ 2605 2608 2582 2608 2591 
  CO2 % 8,2 8,2 8,3 8,2 8,2 
         
         

9/apr          
 Temp Buiten 19 °C     
  Lokaal 21 °C     
  Intredelucht 33 °C     
  Gasmeting 148 °C     
  Uittredelucht 78 °C     
         
 Vermogen Generator 5,1 kW     
         
 Emissies     Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4  
  O2 % 9,8 9,8 9,9 9,8  
  CO mg/Nm³ 237 237 234 240  
  NO mg/Nm³ 1680 1655 1685 1647  
  NO2 mg/Nm³ 64 64 61 61  
  NOx mg/Nm³ 2635 2597 2640 2582  
  CO2 % 8,2 8,2 8,2 8,2  
         
         
 Verbruik     Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4  
  Begin meting g 600 600 600 615  
  Einde meting g 349,6 318,3 287,4 302,2  
  tijd min 8 9 10 10  
               
  W_el kWh 0,683 0,768 0,853 0,853  
               
  b_e,el g/kWh 366,7 366,7 366,3 366,5  
  η_e,el / 0,25892 0,25892 0,259252 0,259086  
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Diesel   Hu 44407 kJ/kg    
         

7/apr          
 Temp Buiten 15 °C     
  Lokaal 19 °C     
  Intredelucht 33 °C     
  Gasmeting 148 °C     
  Uittredelucht 79 °C     
         
 Vermogen Generator 5,1 kW     
         
 Emissies     Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4  
  O2 % 9,8 9,9 9,8 9,8  
  CO mg/Nm³ 331 338 324 321  
  NO mg/Nm³ 1624 1649 1632 1591  
  NO2 mg/Nm³ 61 61 64 64  
  NOx mg/Nm³ 2551 2584 2561 2500  
  CO2 % 8,2 8,1 8,2 8,2  
         
         
 Verbruik     Meting 1 Meting 2 Meting 3    
  Begin meting g 585 600 600    
  Einde meting g 306,8 322,2 321,6    
  tijd min 10 10 10    
               
  W_el kWh 0,858 0,858 0,858    
               
  b_e,el g/kWh 324,1 323,6 324,3    
  η_e,el / 0,250131 0,250491 0,249952    
         
         
         

12/apr          
 Temp Buiten 16 °C     
  Lokaal 20 °C     
  Intredelucht 33 °C     
  Gasmeting 146 °C     
  Uittredelucht 78 °C     
         
 Vermogen Generator 5,2 kW     
         
 Emissies     Meting 1 Meting 2 Meting 3   
  O2 % 9,7 9,7 9,7   
  CO mg/Nm³ 297 284 276   
  NO mg/Nm³ 1605 1619 1612   
  NO2 mg/Nm³ 59 67 63   
  NOx mg/Nm³ 2510 2553 2518   
  CO2 % 8,3 8,3 8,3   
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Dierlijk vet (90°C)  Hu 37078 kJ/kg    
         

21/apr          
 Temp Buiten 21 °C     
  Lokaal 25 °C     
  Intredelucht 36 °C     
  Gasmeting 151 °C     
  Uittredelucht 79 °C     
         
 Vermogen Generator 5,2 kW     
         
 Emissies     Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 
  O2 % 9,4 9,4 9,6 9,6 9,6 
  CO mg/Nm³ 277 266 266 277 255 
  NO mg/Nm³ 1682 1692 1685 1677 1657 
  NO2 mg/Nm³ 59 59 60 57 57 
  NOx mg/Nm³ 2634 2648 2640 2623 2595 
  CO2 % 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 
         
         
 Verbruik     Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4  
  Begin meting g 610,3 610,3 610,3 610,3  
  Einde meting g 512,9 414,8 317 284,7  
  tijd min 3 6 9 10  
               
  W_el kWh 0,262 0,524 0,786 0,873  
               
  b_e,el g/kWh 371,7 373,1 373,1 372,8  
  η_e,el / 0,261182 0,260247 0,260202 0,260433  
         
         

Emissies          
           

  Koolzaadolie Diesel Dierlijk vet 
O2 % 9,8 ± 0,05 9,8 ± 0,08 9,5 ± 0,1 
CO mg/Nm³ 242,1 ± 5,6 310,1 ± 24,3 268,2 ± 9,2 
NO mg/Nm³ 1659,6 ± 14,2 1618,9 ± 18,8 1678,6 ± 13,2 
NO2 mg/Nm³ 65,4 ± 3,7 62,7 ± 2,6 58,4 ± 1,3 
NOx mg/Nm³ 2605,3 ± 20,8 2539,6 ± 30,7 2628,0 ± 20,6 
CO2 % 8,2 ± 0,03 8,2 ± 0,08 8,4 ± 0,05 
           
           

Specifiek Verbruik en effectief rendement    
           

  Koolzaadolie Diesel Dierlijk vet 
b_el g/kWh 366,6 ± 0,2 324,0 ± 0,4 372,7 ± 0,6 
η_el / 25,90 ± 0,02 25,02 ± 0,03 26,05 ± 0,05 



 

 

 


