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Roetfilters hebben al heel wat
AMT-kolommen gevuld. Toch
begint Frank Barth van Romax bij
de basis: “Een af-fabriekroetfilter is
een gesloten filter. Raakt het vol
dan loopt de tegendruk op. Voor
het motormanagement is dat het
sein de uitlaattemperatuur op te
jagen naar wel 600°C om zo het
filter schoon te branden. Maar
helaas, een filter dat achteraf

wordt ingebouwd communiceert
niet met het motormanagement.
Het opjagen van de uitlaattempera-
tuur is er daarom niet bij en dus
moet het schoonbranden op een
andere manier.”
Om te laten zien op welke manier,
toont Barth de inhoud van een
Twin-Tec-roetfilter. Het bestaat uit
laagjes metaal van twee typen die
om elkaar gewonden zijn. Het ene

laagje bevat kanaaltjes met
schoepvormige openingen, die de
uitlaatstroom afbuigen. Het ande-
re is een metalen fleece of mat, die
geen roet maar wel gas doorlaat.
De fleece is bekleed met een kata-
lytisch laagje.
Barth: “Stel de motor maakt een
koude start. Het uitlaatgas stroomt
door het filter en wordt afgebogen
door de schoepjes. Dan stroomt

het door het fleecelaagje, waarin
de roetdeeltjes achterblijven.”
Tot het uitlaatgas een temperatuur
van 200°C heeft bereikt, gebeurt
er verder niets: “De fleecelaagjes
werken als buffer waarin het roet
wordt opgeslagen.” Maar komen de
uitlaatgassen eenmaal op tempera-
tuur, dan komt ook de regeneratie
op gang: “Voor het filter zit de oxy-
kat. Daarin wordt stikstofmonoxi-

Vragen zijn er te over als het om retrofitroetfilters gaat: Raken ze nooit verstopt?

Vervangen ze ook de oxykat? Zijn ze als middel niet erger dan de kwaal? En hoe zit

het met de garantie? Specialist Frank Barth kon er tijdens een ATC-avond in

Apeldoorn veel beantwoorden, maar niet allemaal. Eén ding weet hij zeker: “De

overheid stelt 60 miljoen beschikbaar en wie slim is pikt daar een graantje van mee.”

Retrofitroetfilter geeft
stof tot nadenken
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de (NO) uit het uitlaatgas omgezet
in NO2 (stikstofdioxide). Onder
invloed van het platina reageert
het roet met de zuurstof uit die
NO2 tot CO2.”

Achter de oxykat
Die uitleg lokt de nodige vragen
uit: “Ik dacht dat het roetfilter in
de plaats kwam van de oxykat?”
Barth’s antwoord: “Er zijn types
met een oxykat in dezelfde behui-
zing. Andere retrofitroetfilters
worden achter de oxykat gebouwd.
Maar let op: als de oxykat niet
goed werkt, wordt het roetfilter
niet geregenereerd. En omdat de
oxykat veroudert, is in Duitsland
bij montage van een retrofitroetfi-
ter de vervanging van de oxykat
verplicht. Tenminste, als die er al
meer dan 80.000 km op heeft zit-
ten. Het was goed geweest als we
dat in Nederland hadden overgeno-
men. Maar helaas, dat is niet
gebeurd.”
Volgende vraag: “Hoe verloopt de
regeneratie bij een auto die alleen
in de stad rijdt? Barth: “Neem een
auto van de plantsoenendienst. Die
rijdt 300 meter en staat dan weer
een tijd stil. Mijn advies: monteer
geen roetfilter. Zo’n auto kan veel

beter op aardgas rijden. Monteer je
toch een retrofitroetfilter, dan
gaat er technisch niet zo veel mis.
De buffer raakt vol, dus gaat het
uitlaatgas gewoon rechtdoor in
plaats van af te buigen. Het is een
open filter, dus neemt niet zoals
bij een gesloten filter de tegendruk
sterk toe. Nee, het filter werkt on-
der die omstandigheden als ‘door-
later’ en niet meer als roetfilter.”
Moeilijker wordt het als de deel-
tjesgrootte ter sprake komt.
Gezondheidswetenschappers clai-
men namelijk dat de allerkleinste
fijnstofdeeltjes het meest schade-
lijk zijn. Barth toont een grafiek
die laat zien dat het Twin-Tec-fil-
tert juist erg goed filtert op die
kleine deeltjes. Maar uit de zaal
komt ook een ander geluid: “De
Delftse onderzoeker Michiel
Makkee gelooft dat retrofitroetfil-

ters niet goed scoren op de kleine
deeltjes. Dat zou komen door de
regeneratie met NO2 in plaats van
met O2 zoals bij de af-fabrieksyste-
men. NO2 is een zeer sterk oxy-
dant, dat grotere deeltjes laat rea-
geren tot kleinere. Daardoor zou
er minder maar wel gevaarlijker
roet uit uitlaten met retrofitfilters
komen.”
Barth kent het onderzoek van
Makkee niet, maar wel het pro-
bleem. “Behalve de hoeveelheid
fijnstof is ook de kwaliteit van het
fijnstof van groot belang. Dat
besef dringt nu overal door en het
schijnt dat VROM daar op dit mo-
ment al onderzoek naar doet.”

Retrofit gaat boomen
Op dit moment belangrijker voor
de garagehouder is een vraag over
de garantie. Barth: “Citroën
Nederland wil de garantie intrek-
ken, terwijl Citroën Duitsland
roetfilters afneemt bij Twin-Tec.
Niet serieus nemen dus.” Voor wie
twijfelt aan het succes van het
retrofitroetfilter heeft Barth een
heldere boodschap: “Tot voor kort
was de beschikbaarheid een pro-
bleem, straks de verkrijgbaarheid.
In Duitsland is door overheids-
maatregelen de vraag aan het ex-
ploderen. Bij ons komt die vraag
ook. Aan het eind van dit jaar
komt er een Postbus 51-campagne,
daarna een differentiatie in het
tarief van de houderschapsbe-
lasting en wie weet de instelling
van milieuzones.” Barth gaat het
nog druk krijgen. ●

Erwin den Hoed

“De fijnstofdeeltjes buigen af en blij-
ven achter op het metalen fleece”,
legt Frank Barth, productmanager
van Romax uit. Zijn merk belooft met
zijn assortiment retrofitfilters 85%
van de markt te kunnen afdekken.

Laagjes met platinabekleed fleecemateriaal afgewisseld met gatenplaatjes
om de gasstroom af te buigen. Zou het werken?
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