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TECHNIEK 
Uitlaatgasnabehandeling bij dieselmotoren

Dat de dieselmotor grote technische vooruit-
gang heeft geboekt, staat vast. Dankzij ontwik-
kelingen op het gebied van de turbocompressor,
de inspuiting en de verbranding beschikken we
nu over stille, snelle diesels die ook nog zuinig
omspringen met de brandstof. Het trekkracht-
verloop, dat schakellui rijden mogelijk maakt,
heeft de diesel in een aantal Europese landen
tot een allemansvriend gemaakt.
Milieutechnisch gezien is de diesel echter niet
zo ‘vriendelijk’ als de ottomotor, al is de CO2

uitworp een stuk lager.
In de milieudiscussie speelt de Europese rijcy-
clus een hoofdrol. Als we praten over ‘schone’
en ‘zuinige’ motoren gaat het immers altijd
over de meetresultaten zoals die tijdens de

nagebootste stads-, buitenweg- en snelwegrit tot
stand komen. Het zijn de Europese autofabri-
kanten verenigd in de ACEA die toegezegd heb-
ben dat alle in 2008 verkochte auto’s
gemiddeld niet meer dan 140 g/km CO2 zullen
uitstoten. Dankzij de dieselmotor zou dat haal-
baar zijn. Maar het is ondertussen duidelijk dat
we dat streefgetal niet halen. De auto’s worden
groter, luxer en veiliger, dus zwaarder. De ACEA
vindt het niet langer ‘nodig’ om aan deze zelf
voorgestelde limiet te voldoen en probeert de
Europese Commissie te bewegen van dit voor-
nemen af te zien.
De hele discussie over de invloed van het weg-

verkeer op het broeikaseffect is ook weer opge-
laaid, want vooraanstaande wetenschappers
beweren dat de CO2-bijdrage van het autover-
keer aan het verwarmen van het milieu niet zo
groot is als recent beweerd.

Roetuitstoot aangepakt
Een ander discussiepunt is het al dan niet scha-
delijke effect van roetdeeltjes op de gezond-
heid. Roetdeeltjes bestaan uit koolstof, met
daarop onverbrande koolwaterstoffen, sulfaten,
metaaloxyden en water. Vandaar de uitdruk-
king: deeltjes-emissie of in het Engels: particu-
late matter, PM. Hoe kleiner deze deeltjes, des
te dieper komen ze in de luchtwegen terecht.
Vooral mensen met een zwakke gezondheid die
al ademhalingsproblemen hebben, lopen een
verhoogd risico op kanker. Sinds het Duitse
Ministerie van Milieu de zogenaamde
Wichmann-studie als basis heeft genomen voor
het milieubeleid, staat de roetuitworp in het
felle licht van de discussie. Toen in juli 2003
Greenpeace ook nog eens opriep tot een actie
tegen de Duitse dieselmotorfabrikanten ging de
industrie een andere koers varen: op de IAA
stond vrijwel elk merk met een roetfilter.

Praktijk geeft ander beeld
Er is nog iets dat nu openlijk besproken wordt:
het grote verschil tussen de werkelijke emissies
en die geproduceerd tijdens de rollenbankrijcy-
clus. Vooral de dieselmotoren produceren een
veelvoud aan deeltjes en stikstofoxiden (NOx)
zodra ze echt vermogen moeten leveren. Veel
motortechnische maatregelen zijn specifiek
gericht op goede resultaten tijdens de rijcyclus.

Roetfilter helpt diesel aan schonere adem

Diesel gezuiverd
De dieselmotor ligt momenteel zwaar onder vuur.

Moderne diesels voldoen weliswaar aan strenge milieu-

normen, maar in de praktijk blijken ze geen zegen voor

onze gezondheid. Montage van roetfilters is een stap in

de goede richting. AMT praat u bij over de grote

schoonmaak van de dieselmotor.
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Tekening: Audi

Het roetfilter dat Audi
toepast bij de A8 3.0
TDI heeft katalysator-
materiaal in de gren-
slaag om de verbran-
ding van het roet bij
een lagere temperatuur
te doen verlopen.
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bar gegaan, en zelfs 1800 bar bij Denso. Over
enige tijd is 2000 bar haalbaar. De verstuivers
worden steeds sneller. Meervoudig inspuiten tot
vijf inspuitingen per verbrandingscyclus is al
mogelijk, met 150 ms tussen de inspuitingen.
Bij 1200 t/min komt dat overeen met één kruk-
graad.
In ontwikkeling zijn Vario-verstuivers met twee
rijen gaatjes. De gaatjes die het eerst openen
zijn klein, daarna openen de grotere. Het is
mogelijk verstuivergaatjes van 0,09 mm te
maken, iets groter dan een haar van een mens
die zo’n 0,05 mm dik is. De supersnelle piëz-

Er worden tal van nieuwe transmissies ontwor-
pen met bijzondere regelstrategieën, wegrijkop-
pelingen en overbrengingsverhoudingen, alleen
maar om nog betere resultaten te boeken tij-
dens de metingen. Zo komt precies dezelfde
motor toch aan andere verbruiks- en emissie-
waarden. Er worden zelfs nieuwe verbrandings-
systemen ontwikkeld alleen maar gericht op
gunstige resultaten in de rijcyclus.
Het zal duidelijk zijn dat er eigenlijk een nieu-
we rijcyclus of meetmethode moet komen. De
metingen moeten over het hele belasting- en
toerengebied plaatsvinden. Dat is gezien de
kosten waarschijnlijk niet haalbaar.
De automobielclubs onder aanvoering van de
ADAC en gesteund door de FIA hebben een
Ecotest ontwikkeld. Daarbij wordt er niet
alleen naar de emissies gekeken over de
Europese rijcyclus, maar ook over een snelweg-
cyclus tot 130 km/h. Auto’s worden zowel op de
CO2-uitworp als die van CO, HC, NOx en deeltjes

beoordeeld. Via weegfactoren komt er een pun-
tenaantal uit de bus. Deze ‘milieuscore’ verge-
lijkt de auto met zijn klassegenoten. Hoewel
voornamelijk de weegfactoren van deze Ecotest
omstreden zijn, is het in ieder geval een poging
alle invloedsgrootheden mee te nemen. We zul-
len er ongetwijfeld meer van horen, de bekend-
heid moet gelijk worden aan die van de Euro-
NCAP-crashtest.

Motorinterne maatregelen
Ook de ontwikkeling van de inspuitsystemen
gaat in rap tempo door. De druk in de favoriete
common-rail systemen is van 1350 naar 1600

Bosch komt met een roetfilter van de fabrikant
HJS die zelf ook een versie voor achteraf inbouw
heeft ontwikkeld. Het filtermateriaal is in de leng-
te gevouwen. Daardoor is er een groot oppervlak
beschikbaar om de deeltjes op af te zetten.
Tekening: Bosch
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Emitec heeft een hybride oxidatiekatalysator ont-
wikkeld. Daarbij heeft het voorste deel (links) een
geringe warmtecapaciteit (dunne 0,03 mm folie)
om snel op te warmen. Het achterste deel (rechts)
heeft een hoge warmtecapaciteit (dikkere 0,08
mm folie) om de temperatuur vast te houden bij
lage motorbelasting.

Foto: Emitec

Bij de nieuwe Audi A8
met 3.0 liter V6 TDI
motor wordt een roet-
filter toegepast. De
NOx-uitworp wordt
door de uitlaatgasrecir-
culatie (EGR) beperkt.

Tekening: Audi

Deeltjes
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overstuivers maken zelfs zeven opeenvolgende
inspuitingen mogelijk omdat ze twee- tot vier-
maal zo snel openen dan de gebruikelijke ver-
stuivers met magneetspoelen.
De Japanse dieselmotorfabrikanten Honda,
Mazda en Toyota hebben laagtemperatuur ver-
brandingssystemen ontwikkeld die ondanks
veel uitlaatgasrecirculatie vrijwel geen rook ver-

oorzaken. De NOx-uitworp is laag en de motor
loopt stil omdat de drukstijging per krukgraad
gering is. Het is mogelijk door zeer vroeg in te
spuiten met een stoïchiometrische lucht-brand-
stofverhouding te werken, omdat de verbran-
dingstemperatuur te laag is om roetdeeltjes te
vormen.
Ook al deze maatregelen zijn weer gericht op de
Europese rijcyclus. Zodra het toerental en de
belasting omhooggaan, werkt de motor ‘ouder-
wets’ dus met een voor- en een hoofdinspuiting.
Zelfs met de piëzoverstuivers is de afstand in
krukgraden tussen de verschillende inspuitmo-
menten te groot als er meer dan 2000 t/min
wordt gedraaid. De Euro5-eisen dwingen tot toe-
passing van deze nieuwe common-rail systemen
en verstuivers omdat de toegestane NOx- en
deeltjesuitworp waarschijnlijk 50% lager komt
te liggen dan bij de Euro4-eisen.

Hoger verbruik
Zeker is dat montage van een roetfilter de die-
selmotor ook tijdens het praktijkgebruik aan
een schonere adem helpt. Het maakt de diesel-
motor wel nóg duurder. En er zijn meer nade-
len. De extra tegendruk van het roetfilter en het
regenereren ervan kosten brandstof en dus ver-
hogen ze de CO2-emissie. Er worden getallen
genoemd van een 6% hoger verbruik vlak voor
het regenereren en zelfs 55% tijdens het
omhoog brengen van de uitlaatgastemperatuur.
Meestal gebeurt het laatste door in de werkslag
een extra inspuiting te doen plaatsvinden. Niet
alle brandstof verdampt hierbij, dus treedt er
olieverdunning op. Dat is een reden om bij PSA-
motoren met roetfilter een SAE 5W-40 olie te
gebruiken. Toyota vermijdt dit probleem door
een extra verstuiver in het uitlaatsysteem te
plaatsen.
Concluderend kan worden gesteld dat roetfil-
ters op de korte termijn de beste oplossing voor
de deeltjesuitworp zijn. De uitstoot van CO en
HC is eenvoudig te beteugelen met een oxidatie-
katalysator. De omzetting van NOx is wel proble-
matisch, voor de Euro4-emissie-eisen is een
deNOx-katalysator met een omzettingsgraad van
55% genoeg. Voor de Euro5-eisen moet deze
waarde zeker 80% bedragen en dat is nu nog
niet mogelijk.

Omzetting van NOx
Het is lastig om stikstofoxiden om te zetten in
stikstof en zuurstof omdat er bij een diesel
zuurstof in het uitlaatgas zit. Sinds enige tijd
zijn er katalysatoren in gebruik die de NOx

opslaan. Door het mengsel gedurende korte tijd
te verrijken, ontstaat er gebrek aan zuurstof.
Onder deze condities wordt NOx gereduceerd.
Deze systemen werken zowel bij otto- als bij die-

selmotoren. Een andere methode werkt met een
ammonia (NH3) producerend middel, zoals
ureum. Er vindt dan een voortdurende omzet-
ting van NOx plaats, die het voordeel heeft dat
de verbranding in de motor optimaal kan wor-
den gekozen voor een laag brandstofverbruik en
een geringe deeltjesemissie. Meer hierover staat
in AMT 11/2003, want dit is de weg die de truck-
fabrikanten gaan. De personenautofabrikanten
kiezen voorlopig voor de opslagkatalysator, al
zijn er nog vragen over de duurzaamheid, de
invloed van zwavel en van additieven uit de
smeerolie.

Oxideren van roet
De Euro4-emissie-eisen kunnen voor auto’s tot
1800 kg worden gehaald met behulp van motor-
interne maatregelen en een oxidatiekatalyator.
Maar, om redenen die eerder zijn genoemd,
krijgt het roetfilter toch navolging. Voor het

Hier is te zien hoe het roet verbrandt in het
Eberspächer-roetfilter dat Renault toepast.
Foto: Renault

BMW past een oxidatiekatalysator en een roetfil-
ter toe. Dit is de zescilinder diesel. Het gaat om
een roetfilter met katalytische grenslaag.
Foto: BMW

Wat kost dat?
De meeste fabrikanten hanteren een meer-
prijs voor de dieseluitvoering met roetfilter
omdat het immers niet noodzakelijk is om te
voldoen aan de emissienormen. Toyota
noemt een meerprijs van € 800,- voor de D-
CAT uitvoering. PSA, Ford en Audi gaan uit
van extra kosten van € 500,- tot € 550,-.
Achterafmontage kan ook. Emitec heeft via
het bedrijf Twin-Tec vliesroetfilters klaar voor
de after-market. Met een prijs van € 600,- + 
€ 60,- inbouwkosten is de klant klaar. Het
roetfilter komt op de plaats van de bestaan-
de oxikat en is voor diverse VW/Audi, Seat,
Skoda, BMW en Mercedes-Benz modellen
leverbaar. Of het achteraf monteren van
roetfilters een succes wordt, zal vooral afhan-
gen van eventuele subsidiemaatregelen. ●

De firma Twin-Tec biedt voor een aantal Duitse
automodellen een door Emitec ontwikkeld roetfil-
ter aan. Het filter werkt met een vlies dat uit zeer
dunne metaaldraden bestaat. Vooral de allerklein-
ste roetdeeltjes worden tegengehouden en conti-
nu verbrand.
Foto: Emitec
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dat het een additief vereist en dus een extra
tankje met doseersysteem. Bovendien vervuilt
het additief het filter.
Een roetfilter met een katalysator die op de
wanden van de kanalen is aangebracht,
gebruikt NO2 als oxidatiegas. Dit gas wordt óf
gevormd in de oxidatiekatalysator, die dus voor
het roetfilter zit, óf door een chemische reactie
in het roetfilter zelf. De reactie verloopt lang-
zaam en is gevoelig voor zwavel. Vandaar dat
Toyota voor zijn roetfilter graag zwavelarme
diesel wenst met minder dan 50 ppm. Het is
ook moeilijk om de NO2-vorming en het ver-
branden van roet in balans te houden. Er kan
teveel NO2 ontstaan of te weinig roet verbran-
den. Dat laatste gebeurt gemakkelijker naarma-
te er meer as op het filteroppervlak zit, dus

moeten er speciale motoroliën komen die min-
der metaalhoudende additieven bevatten.
Waarom dan een katalytisch roetfilter? Omdat
het een eenvoudige oplossing is. Denk erom dat
het filter niet nodig is om de Euro4-eisen te
halen. Het is een extra, een gebaar naar de
milieugroepen, de Duitse overheid en de kriti-
sche klant.

Heel effectief
Peugeot bracht al in 1999 de 607 uit met een
roetfilter. Dankzij het cerium-houdende brand-
stofadditief daalt de temperatuur waarbij de
roetverbranding begint van ruim 600 °C naar

regenereren van het roetfilter zijn twee oplos-
singen ontwikkeld: één die werkt met zuurstof
in combinatie met een additief in de brandstof
en één die werkt met NO2 en een op platina
gebaseerde katalysator in het roetfilter.
Hoewel het oxideren van roet bij een lagere
temperatuur start als er NO2 wordt gebruikt,
heeft zuurstof het voordeel dat het verbranden
sneller verloopt. Het regenereren, dus het weer
in oorspronkelijke staat brengen, van het roet-
filter gaat dus vlotter met zuurstof. Nadeel is

Roetfilters en de 
werkplaatspraktijk
PSA en andere fabrikanten die
dit roetfilter gaan gebruiken,
hebben inmiddels het onderhoud
van 80.000 km naar 120.000 km
verschoven. Uiteindelijk hopen ze
een levensduur van 240.000 km
waar te kunnen maken.
Het onderhoud van het roetfilter
bestaat uit een industriële reini-
ging, daarbij wordt de as verwij-
derd door tegen de stroomrich-
ting in te spoelen met water.
Hiervoor is een ruilsysteem opge-
zet. Het additieftankje wordt bij
dezelfde servicebeurt gevuld.
Het Toyota-filter moet op zwavel-
arme dieselolie de levensduur
zonder onderhoud meegaan.
Mercedes-Benz schrijft voor dat
het roetfilter bij 80.000 km met
een speciaal testprogramma
moet worden doorgemeten.
Mercedes gaat er van uit dat het
filter 100.000 tot 150.000 km kan

meegaan voordat vervanging
nodig is. Dan moet er wel een
speciale motorolie worden
gebruikt en zwavelarme brand-
stof worden getankt.
Bij de nieuwe 2.0 l TDI in de VW
en Audi modellen is een PSA type
filter leverbaar dat naar verwach-
ting 150.000 km meegaat. Op het
controleren na, dan wel bijvullen
van het additief, is het systeem
onderhoudsvrij. BMW en Opel
berekenen geen meerprijs en
gaan uit van dezelfde levensduur
als dat van het uitlaatsysteem,
dus zeg maar minimaal 10 jaar of
240.000 km. Ford noemt voor zijn
PSA-systeem een onderhoudster-
mijn van 120.000 km. Renault
komt met een katalytisch
Eberspächer-filter en spreekt van
een onderhoudsvrije levensduur
‘tot een hoge kilometerstand’.
Het HJS-vouwfilter voor achteraf-

montage, kan worden uitge-
bouwd en laat zich dan met
perslucht schoonblazen. De reini-
ging is met het blote oog zicht-
baar, maar mag niet zomaar in
de werkplaats gebeuren. Dat
levert immers hetzelfde risico op
als het uitblazen van remtrom-
mels.
Ondanks het feit dat er al meer
dan 500.000 PSA-roetfilters zijn
gemonteerd gedurende drie jaar
zijn er slechts sporadisch proble-
men opgetreden. Als bijvoor-
beeld de motor wordt afgezet
tijdens het regenereren ver-
brandt niet al het roet en kun-

nen er bij het opnieuw regenere-
ren hoge temperatuurpieken
ontstaan door het nog achterge-
bleven roet. Deze hoge tempera-
turen kunnen scheuren in het
keramisch blok veroorzaken
ondanks het feit dat het van sili-
cium carbide is dat 2400 °C kan
verdragen.
Het as vormt zich van achteren
naar voren omdat tijdens het
regenereren de hoogste tempe-
ratuur daar wordt bereikt. Net
als in een schoorsteen zal de
brand daar beginnen waar het
meeste roet zit, dus aan het
eind. ●

Sinds 1999 hebben Peugeot en Citroën al een half miljoen motoren met roet-
filter geleverd. Het systeem werkt met een brandstofadditief op cerium-basis.
Dankzij de achthoekige vorm van de kanalen en een nieuwe versie van het
additief zal het niet langer nodig zijn het roetfilter regelmatig te reinigen.
Foto: PSA

Het door Toyota ontwikkelde Diesel Particulate
NOx-Reduction (DPNR) systeem bestaat uit een
NOx-opslagkatalysator en een keramisch roetfilter-
element dat van een platina-houdende grenslaag
is voorzien. De monoliet heeft zeshoekige kanalen.
Let op de manier waarop de uitlaatgassen stro-
men.
Foto: Toyota

De Toyota D-CAT dieselmotor voor
de Avensis heeft zowel een deNOx-
katalysator als een roetfilter. In het
uitlaatsysteem zit voor de turbine
een extra verstuiver om de gastem-
peratuur te verhogen als regeneratie
van het roetfilter nodig is. Na het
DPNR-systeem zit een oxidatiekataly-
sator.
Foto: Toyota
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450 tot 500 °C, dat scheelt zo’n 3% in brandstof-
verbruik. Door een extra, late inspuiting die 1 à
2% extra brandstof kost (goed voor 100 °C) en
een oxikat (nog eens 100 °C) neemt de uitlaatga-
stemperatuur snel een hoge waarde aan. Het
roet is dan dankzij het additief in 3 tot 5 minu-
ten verbrand, daarbij loopt de temperatuur op
tot 1100 à 1300 °C. Na circa 600 tot 700 km is
het filter opnieuw toe aan een regeneratiepro-
ces.
Een katalytisch filter is na 350 km vol en het

regenereren duurt zo’n 10 á 15 min. Bovendien
zijn er nog extra maatregelen nodig om het
regenereren op gang te krijgen. Zo werkt
Mercedes-Benz met een smoorklep in de inlaat,
een vuldrukregeling en een EGR-regeling als
aanvulling op de inspuitingswijzigingen.
Het PSA-roetfilter is zeer effectief, slechts één
op de 10.000 deeltjes komt in het milieu
terecht. Over 80.000 km is er dan een miniem
bodempje van een appelmoespot in het milieu
beland, tegen bijna acht van zulke potten vol
met roet als er geen filter zou zijn. De roetfil-
ters met katalytische laag komen op een fil-
treerwaarde van 90 tot 95%. Dat is nog beter
dan de Emitec katalytische roetfilters met vlies-
constructie die achteraf kunnen worden aange-
bracht, die halen 40 tot 50%. Maar het verwijde-
ren van de allerkleinste deeltjes gaat met zo’n
Emitec-filter veel beter: 75 tot 90% worden er uit
het uitlaatgas gehaald en verbrand. Het zijn
vooral deze kleine onzichtbare deeltjes, nano-
deeltjes (één nanometer is één duizendste van
een micrometer), die een groot gevaar voor de
gezondheid opleveren, ook al hebben ze niet
zo’n groot effect op de totale roetmassa.
Bosch heeft de productierechten gekocht van
het HJS-vouwfilter. Bij dit roetfilter is het filter-
materiaal in de lengte gevouwen. Daardoor is er
een groot oppervlak beschikbaar om de deeltjes
op af te zetten. Bosch legt zich toe op eerste
montage en HJS concentreert zich op achteraf
montage en voorziet daartoe het achterste
(koudste en vuilste) deel van het roetfilter van
een verwarmingsspiraal. Het filterrendement is
ongeveer 98% dankzij een brandstofadditief. Er
is een eigen ECU met regelstrategie, dat brengt
de totaalkosten op € 1000,-. Dat is € 400,- tot
€ 500,- meer dan sommige autofabrikanten voor
het monteren van een roetfilter vragen. ●

Paul Klaver

Het drukverschil
over het filter
wordt continu
doorgegeven aan
de ECU.

Er wordt een hoge
uitlaatgastempe-
ratuur bereikt
door het inspuiten
van brandstof in
de uitlaatslag.

De regeneratie
gaat verder, de
temperatuur loopt
daarbij flink hoog
op.

Roetdeeltjes zet-
ten zich op het fil-
termateriaal af.

Als de tegendruk
een bepaalde
waarde over-
schrijdt, start het
regeneratieproces.

De regeneratie
gaat beginnen,
getoond worden
de temperatuur-
verdeling en het
regenereren.

Tekeningen: Bosch

Eberspächer produceert zowel aparte roetfilters als
met oxidatiekatalysator gecombineerde exempla-
ren. Drukverschil- en temperatuursensoren zorgen
voor de regeneratie. De regeneratie zelf kan door
een na-inspuiting, oxidatiekatalysator, brandstofad-
ditief of katalytische grensslag tot stand komen.
Tekening: Eberspächer

De 1.9 l CDTI motoren van Opel zijn voorzien van
een roetfilter met ervoor geplaatste oxikat.
Tekening: Opel

Voor de 2 liter TDI met 100 kW leve-
ren VW en Audi een roetfilter. Het is
vrijwel hetzelfde systeem als dat van
PSA, dus met een brandstofadditief.

1 = Uitlaatgas met roet
2 = Roetfilter
3 = Het filtreren door de poreuze celwanden
4 = Druksensor
5 =Temperatuursensor
6 = Filtercyclus, A = roetopslag, B = regeneratie
7 = Uitlaatgassen zonder roet

Roetfilter

Oxidatiekatalysator

Foto: Volkswagen

Roetfilter 
in werking
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