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MILIEU 
Half miljoen auto’s met FAP-filter

Het marktaandeel van de dieselmotor in
Europa zit in de groei. In 1993 bedroeg het nog
20%, vijf jaar geleden was het gegroeid tot 25%
en in de eerste vier maanden van dit jaar was al
42% van de nieuw verkochte auto’s uitgerust
met een zelfontbrander. Overigens halen we in
Nederland dat Europese gemiddelde niet. Met
24% zitten we achterin de middenmoot, ver
achter België dat met 68% alleen Oostenrijk
voor zich moet dulden.
De populariteit van de diesel is goed te verkla-
ren. Zeker sinds de brandstof onder hoge druk
direct wordt ingespoten, zijn diesels erg zuinig,
leveren ze een enorme dosis trekkracht en zijn
ze lang niet meer zo rumoerig als vroeger. Voeg
daaraan toe dat ze op het gebied van de CO2-uit-
stoot veel beter scoren dan de benzinemotor en
dat ze, volgens PSA-directeur aandrijflijnen
Norbert Lartique: “een veel groter potentieel
voor technische vooruitgang bieden”, en het is
duidelijk dat ook de autofabrikanten graag ver-
der willen met de diesel.

Appelmoespotten
Eén probleem zit de diesel dwars: roet, of beter:
roetdeeltjes. Zo’n deeltje of ‘particule’ in het
Frans, is tussen de 0,01 en 0,5 micron groot en
is een samenklontering van minuscule koolstof-
deeltjes, onverbrande koolwaterstoffen en zwa-
velzuur. De Euro3-emissienorm staat nog 0,05
gram van die deeltjes per km toe. Met ingang
van de Euro4-norm in 2005 wordt die hoeveel-
heid gehalveerd. Weinig tastbaar dat soort

getallen vindt PSA en dus toont men acht grote
appelmoespotten. Zeven zijn geheel gevuld met
zwart stof de achtste voor de helft. “De produc-
tie van een direct ingespoten diesel over 80.000
km”, aldus Lartique. Een HDI met FAP komt
over de dezelfde afstand niet verder dan een
minimaal bodempje in de eerste pot. Lartique:
“Dat is ongeveer één vijfde van wat de EU4-

norm toestaat en zelfs minder dan wat een
benzinemotor uitstoot.”

Snel naverbranden
Het filteren van roetdeeltjes uit het uitlaatgas
is op zich geen probleem. In een labyrint van
kanaaltjes laten de deeltjes zich gemakkelijk
vangen. Het probleem is dat zo’n filter al snel
verstopt raakt. De oplossing is schoonbranden
of met een mooi woord, regenereren. Voor dat
regenereren zijn zuurstof en een hoge tempera-
tuur nodig. Zuurstof is geen probleem, de tem-
peratuur wel. Voor een snelle en volledige ver-
branding van de deeltjes in het filter is een
temperatuur van 550°C nodig. In stadsverkeer
ligt de uitlaatgastemperatuur net na de motor
vaak niet hoger dan 150 à 200°C. In de oxyda-
tiekatalysator, die voor het FAP-filter maar in
dezelfde behuizing zit, komt daar nog zo’n
100°C bij. Door na-inspuiting tijdens de
arbeidsslag is de temperatuur met nog eens 100
à 150°C te verhogen. De temperatuur van het
gas in het filter bedraagt dan zo’n 450°C.
Lartique: “Na-inspuiting kost brandstof en
levert nauwelijks bewegingsenergie maar voor-
al warmte op. Dat maakt het continu reinigen
van het filter onaantrekkelijk en dwingt ons te
kiezen voor sequentieel reinigen, dus eerst
opslaan en als het filter na zo’n 600 km vol is:
verbranden. En hoe sneller dat gaat, hoe
beperkter het extra brandstofverbruik.”
Daar zit een probleem, want omdat eigenlijk
100°C meer nodig is duurt het bij 450°C al zo’n
10 minuten om maar 20% van de roetdeeltjes
in het filter te verbranden. Lartique: “De tempe-
ratuur verder verhogen was geen optie en dus
hadden we een katalysator nodig, een stof die
de deeltjesverbranding kan versnellen. In eerste
instantie probeerden we het met een katalysa-
tor in het filter. Daarmee duurde het 20 minu-
ten om de 30 gram roetdeeltjes, die een vol fil-
ter bevat, te verbranden. Dat is lang en boven-
dien verouderde de katalysator zodat zijn wer-
king in de loop van de tijd achteruit ging.”
Vandaar dat PSA koos voor een katalysator die
niet in het filter zit maar als additief aan de
brandstof wordt toegevoegd.
Eolys heet dat additief. Het zit in een tankje
van 5 liter en wordt door een pompje automa-
tisch in de juiste dosering aan iedere volle tank

Afmeting:
tussen 0,01 en
0,5 micron

Het geheim van het additief. Boven twee filterka-
naaltjes met katalysator. Het werkzaam oppervlak
is niet groot en de werkzame stof veroudert.
Onder het gebruik van een brandstofadditief als
katalysator. De katalysator komt in ieder deeltje
terecht en is altijd ‘vers’.

Filtre à Particule wordt onderhoudsvrij

Onmerkbaar schoon
In 1999 verscheen de eerste Peugeot 607 met FAP-roet-

filter op de weg. Inmiddels zijn 500.000 auto’s met FAP

de PSA-fabriekspoorten uitgerold. Het geheim van het

succes: “FAP werkt zonder dat de klant het merkt.”

Tekeningen: PSA

Koolstof

Onverbrande koolwaterstoffen

Zwavelzuur

De vijand onder de microscoop. Roetdeeltjes of
particules zijn opgebouwd uit koolstof, onverbran-
de koolwaterstoffen en zwavelzuur. Ze veroorza-
ken smog, irriteren de luchtwegen, veroorzaken
kanker en ze tasten de specie van gebouwen aan.
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Het filter verhindert de doorstroming
van roetdeeltjes. Raakt het vol dan
neemt het drukverlies over het filter
toe. Voor het motormanagement is
dat het sein om te gaan regenereren.
Om regenereren of naverbranden
mogelijk te maken, komt er een na-
injectie tijdens de arbeidsslag. Eolys
dat automatisch in kleine hoeveel-
heid aan de brandstof wordt toege-
voegd werkt als katalysator bij de
regeneratie.

hebben daar een recyclingsysteem voor.
Inmiddels is de samenstelling van het Eolys
verbeterd waardoor we zuiniger kunnen dose-
ren. Daardoor hoeft het bijvullen van het tank-

je en het reinigen van het filter nu pas na
120.000 km te gebeuren.”

Een verbetering vindt Lartique maar het
is nog niet goed genoeg: “Binnenkort
komen we met een filter met ‘octos-
quare’, achtkantige, kanaaltjes met
een grotere diameter. Daarmee heeft
het filter voldoende residu-opslagca-
paciteit voor een heel autoleven van
240.000 km en merkt de klant dus
echt niets meer van FAP.”
Collega directeur Robert Peugeot

sluit af met een vooruitblik naar de
komende IAA in Frankfurt: “Daar staan

straks concurrenten met soortgelijke
roetfiltersystemen. Dat vinden wij niet

erg, het milieu is er bij gebaat. Maar vergeet
niet dat wij het systeem al meer dan drie jaar
geleden introduceerden en inmiddels over een
enorme praktijkervaring beschikken, die
bovendien erg snel groeit. In de komende twee
jaar gaan wij een miljoen auto’s met FAP ver-
kopen.” ●

Erwin den Hoed

toegevoegd. De werkzame stof in Eolys is ceri-
ne, een zwaar metaal dat wordt gebruikt bij de
productie van vuursteentjes voor aanstekers.
De cerine komt terecht in de roetdeeltjes zelf
en zorgt ervoor dat ze gaan gloeien. Het
resultaat mag er wezen: na slechts vier
minuten regenereren is 100% van de
deeltjes verbrand. “Daarmee verhoogt
het FAP-systeem de brandstofrekening
met niet meer dan 1 à 2%, tegen 4 à
5% voor een systeem met de katalysa-
tor in het filter”, zegt Lartique trots.

Levenslang FAP
Als de auto in bedrijf is merkt de
berijder niets van FAP. Ook niet tij-
dens de regeneratiefase. De motor kan
dan ook gewoon worden afgezet tijdens
het regenereren. Het systeem gaat er
weer onmerkbaar mee door nadat de
motor opnieuw is gestart.
Het enige dat de klant merkt is dat het FAP-fil-
ter na verloop van tijd moet worden vervangen
en dat dan tevens het Eolys-tankje moet wor-
den bijgevuld, hij ziet dat terug op zijn werk-
plaatsrekening. Lartique: “Er blijft cerineresidu
achter in het filter. Tot voor kort moesten de
filters daarom na 80.000 km worden vervan-
gen. Ze worden dan industrieel gereinigd, we

Dankzij ‘octosquare’ filterkanaaltjes met een gro-
tere diameter en een verbeterd additief moet het
filter een autoleven mee kunnen zonder tussen-
tijdse industriële reiniging.

De werking van FAP
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