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Samenvatting g 

Dee populariteit van de dieselmotor is de laatste decennia sterk gestegen. De basis 

vann dit succes is gelegen in de lage kosten van het gebruik van diesel. Dit is enerzijds toe 

tee schrijven aan de eenvoudige bereiding van diesel en anderzijds aan het hoge 

rendementt van de dieselmotor. Hierdoor is ook de uitstoot van CO2 lager dan die van de 

benzinemotor.. Een positief bij-effect is dus dat de bijdrage aan het mondiale 

broeikaseffectt lager is. Verreweg het grootste nadeel van de dieselmotor is echter de 

vormingg van kleine roetdeeltjes: uit onderzoek is gebleken dat deze bij inademing 

schadelijkk zijn voor de gezondheid en kunnen leiden tot een afname van de 

levensverwachting. . 

Voorr de uitstoot van schadelijke stoffen bij benzinemotoren is de driewegkatalysator 

eenn goede oplossing. Een dergelijke katalysator is echter niet in staat om de roetemissie 

vann de dieselmotor tegen te gaan. De reden daarvoor is dat de temperatuur van het 

uitlaatgass van een dieselmotor te laag is om roet tot verbranding te laten komen. Ook in 

aanwezigheidd van katalysatoren is toevoeging van extra energie noodzakelijk om ofwel 

hett uitlaatgas te verhitten, ofwel het filterelement op te warmen. Roetfilters dienen daarom 

regelmatigg te worden vervangen. Er zijn diverse technieken ontwikkeld om roetfilters 

zichzelff te laten reinigen (regenereren). In dit promotieonderzoek is de haalbaarheid 

onderzochtt van de regeneratie van roetfilters die voorzien zijn van een katalytische 

coatingg en kunnen worden opgewarmd met behulp van microgolfstraling. Uit eerder 

onderzoekk is gebleken dat perovskieten (een metaaloxide met de algemene 

structuurformulee AB03) geschikte coatingsmaterialen kunnen zijn, en bovendien vrij 

goedkoopp zijn. In dit proefschrift worden de fysische, katalytische en diëlektrische 

eigenschappenn bestudeerd voor één type perovskiet: Lai.xCexMn03. Ce kan hierbij 

optredenn als vervanger van plaatsen op het kristal rooster die gewoonlijk door La bezet 

worden. . 

Opp basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de 

onderzochtee methode een goede kans maakt om te worden doorontwikkeld tot een 
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praktischee toepassing. Gebleken is namelijk dat een magnetron in staat is om in een korte 

tijdd alléén de katalytische coating op te warmen, zonder daarbij onnodig energie te 

verliezenn door het hele filter op te warmen. La-(Ce-)Mn perovskieten vormen hierbij een 

geschiktt coatingsmateriaal en zijn, dankzij hun specifieke structuur, zeer geschikt om door 

eenn magnetron te worden opgewarmd. Daarnaast is gebleken dat de structuur van 

perovskietenn stabiel is bij hogere temperaturen en dat ze bovendien actieve 

oxidatiekatalysatorenn vormen. Dit laatste is men name van groot belang bij de verbranding 

vann roet. De mobiliteit van het zuurstof speelt hierbij een belangrijke rol, in het bijzonder bij 

dee CO-oxidatie. De katalytische activiteit van dit type perovskieten tijdens diëlektrische 

verhittingg is vergeleken met de resultaten bij verhitting in een conventionele oven. Dit is 

onderzochtt met behulp van een 'modelreactie' {in dit geval CH4-oxidatie). Hieruit bleek dat 

err een verhoogde activiteit werd gemeten tijdens de diëlektrische verhitting ten opzichte 

vann conventionele verhitting. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van "hot spots", 

extraa warme plekken die typisch optreden bij diëlektrische verhitting en door de hoge 

temperatuurr een verhoogde activiteit hebben. 

Eenn mogelijk probleem bij de toepassing van katalysatoren is dat in dieselbrandstof 

zwavell zit, wat in de motor wordt omgevormd tot SO2 (zwaveldioxide). Dit gas is niet 

alleenn giftig voor mensen en planten {door het ontstaan van zure regen) maar ook 

perovskietenn zijn gevoelig voor SO2 vergiftiging. Gebleken is dat dit vooral bij lage 

temperaturenn een reëel probleem is. Echter indien de perovskiet is opgewarmd door de 

magnetronn vind dit nog maar beperkt plaats. 

Tenslottee is gebleken dat het mogelijk is om een roetfilter (monoliet) te coaten met dit 

perovskiet,, waarbij het materiaal zijn katalytische eigenschappen bleef behouden. 

Waargenomenn is dat de opgevangen synthetische koolstof (roet bevat ca. 70 % koolstof) 

volledigg wordt geoxideerd tot CO2. Dit is een belangrijk resultaat voor bepaling van de 

haalbaarheidd van deze techniek. 

Hieronderr wordt kort ingegaan op de inhoud van de verschillende hoofdstukken uit dit 

proefschrift. . 

Inn hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van dieselroet voor het 

milieu,, de emissiebeperkingen die van overheidswege worden opgelegd en de bestaande 

techniekenn om de uitstoot van roetdeeltjes terug te dringen. Ook het principe van 

roetfilterregeneratiee met behulp van microgolfstraling wordt uitgelegd. Verder wordt een 
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theoretischee beschrijving gegeven van de diëlektrische, fysische en katalytische 

eigenschappenn van perovskieten. 

Bestuderingg van de oppervlakte-eigenschappen en katalytische activiteit van 

perovskietenn is belangrijk voor een beter begrip van dit materiaal als actieve 

oxidatiekatalysator.. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan ten eerste de 

karakteriseringg van La-Ce-Mn perovskieten met behulp van diverse technieken en ten 

tweedee de katalytische activiteit van deze perovskieten in CO-oxidatie, een belangrijk 

bijproductt bij de verbranding van roet. Het bleek dat de opname van Ce in de 

perovskietstructuurr beperkt is. Een kristalstructuur van slechts perovskiet wordt alléén 

gevormdd bij een geringe Ce substitutie, terwijl naast de perovskiet structuur een khstallijne 

CeÜ22 fase ontstaat bij hogere Ce concentratie. Daarnaast leidt substitutie tot meer 

defectenn (cation/antion vacaturen) aan het oppervlak van de perovskiet, wat tot een 

verbeterdee katalytische activiteit leidt. 

Hett mechanisme van isotherme reductie/oxidatie en CO-oxidatie van Lao.8Ceo.2Mn03 

perovskiett is bestudeerd in hoofdstuk 3 met behulp van de transient techniek. Een 

omkeerbaree zuurstofopname is waargenomen bij een temperatuur vanaf 200  C. Verder is 

stabiell bidentaat carbonaat geconstateerd, dat is achtergebleven op het partieel 

gereduceerdee oppervlak. Ook is waargenomen dat het roosterzuurstof van het perovskiet 

deelneemtt aan de reactie. Er blijkt tevens sprake te zijn van twee verschillende 

reactiemechanismenn bij CO-oxidatie: ER- (Eley-Rideal) and LH- (Langmuir-Hinshelwood) 

mechanismen.. In de evenwichtssituatie vindt de vorming van CO2 plaats via een 

carbonaatt dat eerst wordt ontleed en daarna desorbeert. 

Dee diëlektrische eigenschappen (diëlektrische permittiviteit) van La-Ce-Mn 

perovskietenn als microgolfontvangers (susceptors) zijn bestudeerd in hoofdstuk 4. 

Hoewell sintering plaatsvindt, blijft de buikstructuur van de perovskieten intact. Dit duidt 

eropp dat de perovskietstructuur thermisch stabiel is. De frequentie-afhankelijke 

diëlektischee eigenschappen van deze perovskieten (in de vorm van pellets) zijn gemeten 

mett behulp van "open-ended coaxial line dielectric probe". Bij lage frequenties speelt 

ionischee geleiding een belangrijke rol, terwijl bij hogere frequenties, zoals toegepast in een 

magnetron,, de dipolaire heroriëntatie dominant is. Er is verder een relatie gevonden 

tussenn het ceriumgehalte en de diëlektische eigenschappen (zowel e' als e"). Toename 

vann deze waarden treedt op bij Ce substitutie (tot 0.2), wat ontstaat door de grote 

hoeveelheidd cation/anion vacatures (defecten). Bij een nog hogere Ce concentratie (x = 
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0.3),, nemen de waarden voor e' en e" echter af door de vorming van een grote 

hoeveelheidd Ce02 met een lage diëlektrische permittiviteit. 

Dee resistentie van Lai.xCexMn03 tegen SO2 vergiftiging is bestudeerd in hoofdstuk 

5.. Dit werd gedaan door de katalytische activiteit van CH4-oxidatie te meten terwijl 

tegelijkertijdd SO2 over het perovskiet werd geleid. Hierbij is een vergelijking gemaakt 

tussenn diëlektrische verhitting enerzijds en verwarming door middel van een conventionele 

ovenn anderzijds. Het toepassen van diëlektrische verhitting leidt tot een hogere 

katalytischee activiteit dan verhitting met behulp van een conventionele oven. Deze wordt 

veroorzaaktt door het ontstaan van locale "hot spots" op het oppervlak. Gebleken is verder 

datt het deactiverende effect van SO2 laag is bij een hoge temperatuur. Indien het monster 

bloott wordt gesteld aan S02 bij kamertemperatuur vindt wel deactivering plaats voor beide 

verhittingsmethodenn door de vorming van een grote hoeveelheid lanthaansulfaat. Bij 

conventionelee verhitting ontstaat echter ook ceriumsulfaat wat tot extra deactivering leidt. 

Dee deactivering vindt in dit geval sneller plaats doordat de poriën aan de buitenkant van 

dee deeltjes verstopt raken (via het 'shell progressive' mechanisme), waardoor de 

toegankelijkheidd van de reactanten wordt geblokkeerd. Tijdens diëlektische verhitting vindt 

dee verstopping van de poriën plaats aan de binnenkant van de deeltjes (via het 'growing 

core'' mechanisme), terwijl de buitenkant toegankelijk blijft voor de reactanten. Hierdoor 

vindtt de deactivering langzamer plaats. 

Gezienn alle bovenstaande resultaten lijkt Lao.sCeo.2Mn03 perovskiet een zeer 

geschiktt materiaal voor roetfilterregeneratie. In hoofdstuk 6 is daarom de haalbaarheid 

vann deze techniek bestudeerd door het perovskiet aan te brengen op een filter (monoliet) 

mett daar overheen synthetisch koolstof. Hierbij zijn er -ter vergelijking- ook metingen 

gedaann aan een filter zonder het perovskiet en slechts voorzien van het synthetische 

koolstof.. Beide filters zijn geregenereerd in een diëlektrische veld. Bij het filter zonder 

katalysatorr verdween niet alle koolstof en werd CO gevormd. Het filter dat werd voorzien 

vann het perovskiet werd voor 100% geregenereerd, waarbij alle koolstof volledig werd 

omgezett in CO2. Dit is in principe ook mogelijk bij een hogere (realistische) gassnelheid 

vann bijv. 50,000 hr"1. Er zijn ook metingen gedaan met een groter monoliet (diameter: 4 

cm,, lengte: 4 cm), waarbij bleek dat perovskieten ook dan een geschikt coatingsmateriaal 

zijn.. Het filter met perovskiet werd veel uniformer opgewarmd dan het blanco filter dat 

internn een erg groot temperatuurverschil kende. Ondanks dit resultaat is een nog betere 

temperatuurverdelingg gewenst. Dit zou kunnen worden bereikt door de microgolfstraling 

146 6 



Samenvatting Samenvatting 

vann meerdere kanten de monolith te laten bestralen. Een modificatie van de trilholte is 

hiervoorr noodzakelijk. 

Bijj vervolgonderzoek naar deze katalysatoren is het van belang om veel aandacht 

tete besteden aan de wijze waarop de magnetron het filter opwarmt om een uniforme 

temperatuurverdelingg in het filter te bereiken. Verder zou uitgebreid onderzoek moeten 

wordenn uitgevoerd naar perovskieten met andere chemische samenstellingen met het 

doell om een hogere thermische stabiliteit en een betere resistente voor SO2 vergiftiging te 

bereiken,, met name bij lagere temperaturen. Verder moet de economische haalbaarheid 

verderr worden bestudeerd. Uit een aantal eerste studies is echter al gebleken dat de 

vooruitzichtenn veelbelovend zijn: het is in principe mogelijk een roetfilter te regenereren 

tegenn een zeer laag energieverbruik en daarmee te verwaarlozen kosten. 
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