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ONDERDELEN
Techniek Bosal retrofitroetfilter
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Slimme combinatie van oxykat en roetfilter

Een jaar zijn we nu onderweg met de subsidie-
regeling voor achterafroetfilters. Resultaat: een
kleine 15.000 stuks gemonteerd. Rekenen we
een half uur per filter, dan hebben de inmiddels
4.000 autobedrijven met inbouwerkenning daar
gemiddeld nog geen twee werkplaatsuren mee
kunnen vullen. De Volvo-dealers vormen de uit-
zondering. Maar ja, hun organisatie speelde dan
ook actief op de regeling in. Men schreef de
Volvo-dieselaars aan, legde het belang van het
roetfilter uit en bood aan het verschil tussen
kosten en subsidiebedrag bij te plussen. Die
boodschap was niet aan dovemansoren gericht.
De gezamenlijke Volvo-dealers hebben tot nu
toe zo’n 11.000 roetfilters gemonteerd. Dat is
driekwart van het totaal!

Dunne draadjes
Automobilisten die de achterafmontage van een
roetfilter deels zelf moeten betalen laten zich
moeilijker overtuigen. Logisch, betalen voor het
milieu is niet populair. Twijfel over werking of
levensduur van het open roetfilter is dan al
gauw een goed excuus om de centjes op zak te
houden.
Is die twijfel terecht? Om antwoord te geven op

die vraag toont roetfilterontwikkelaar Rudi Val-
gaeren de twee belangrijkste onderdelen waar-
uit een Bosal-oxykatfilter is samengesteld:
“Allereerst het screen. Dat is een gegolfd plaatje
van open filtermateriaal. Het is opgebouwd uit
hele dunne roestvaststalen draadjes. Waar de
draadjes over elkaar liggen zijn ze aan elkaar ge-
last. Zo vormen ze een fijnmazig net. Dat net of
‘screen’ is behandeld met een washcoat. Die
geeft de staaldraadjes een onregelmatig opper-
vlak, zodat de platina coating, die we er over-
heen aanbrengen, zich goed hecht. Het
onregelmatige oppervlak zorgt er bovendien
voor dat aanvliegende roetdeeltjes zich vastzet-
ten op de staaldraadjes.”

Uitlaatgastemperatuur 
Het tweede onderdeel is een gegolfd dunwandig
plaatje. Dat plaatje is 50 µm (= 1/20 mm) dik, is
ondoordringbaar voor uitlaatgas en heeft net
als het screen ook een washcoat en een laagje
platina. Valgaeren: “Vergelijkbare plaatjes ge-
bruiken we ook in onze oxykats.” Het enige ver-
schil: “De hoek waaronder de golfjes staan.” 
Het oxikatfilter is opgebouwd uit een stapel van
afwisselend plaatjes en screens. Doordat de golf-

jes van plaatjes en screens onder een hoek op el-
kaar liggen, komt het uitlaatgas, dat door een
golfje van een plaatje stroomt, steeds nieuwe
screengolfjes tegen. Het screen werkt daarbij als
roetfilter, het plaatje als oxykat. Daarin oxideert
NO tot NO2. Als de uitlaatgastemperatuur hoog
genoeg is, laten de NO2-moleculen een zuurstof-
atoom los dat onder invloed van platina rea-
geert met het opgeslagen roet (C) tot CO2.
“Die reacties beginnen bij temperaturen vanaf
230°C, maar zijn pas echt effectief vanaf 260 à
270°C”, weet Valgaeren. En: “270°C in het filter
bereik je vanaf een rijsnelheid van 50 à 70
km/h.” Personenauto’s die zo’n gematigde snel-
heid nooit bereiken zijn zeldzaam. Maar als het
toch gebeurt? “Dan raakt het filter vol. Het uit-
laatgas kan niet meer door de golfjes van het
screen stromen en moet erlangs. Dat geeft een
iets verhoogde tegendruk.”

Tegendruk!
Ah, tegendruk! Het woord is genoemd. Leidt
extra tegendruk niet tot extra brandstofver-
bruik? “De bezorgdheid om tegendruk is ge-
zond”, vindt Valgaeren. “Als je iets filtert, houd
je iets tegen. Dus geven alle filters extra tegen-

Duurzaam
schoon

Constructie van het 
oxy katfilter
Een grote stapel dunne plaatjes in een stalen doosje,
dat is het oxykatfilter van Bosal. Om het doosje heen
zit een hitteschild om omliggende delen te bescher-
men. Nodig, want bij volgas met een vol filter ver-
brandt het filter veel roet. Daar komt in korte tijd
veel warmte bij vrij. Daarnaast is het hitteschild de
plaats om het VIN-nummer in te slaan.

Het wil nog niet vlotten met het retrofitroetfilter.

 Jammer, want bij het filter hoort een goedgevulde sub-

sidiepot. Maar ook begrijpelijk. De openfiltertechniek

roept de nodige vragen op. Hoe staat het met tegendruk

en brandstofverbruik? Hoe met de extra kleine roetdeel-

tjes? En: werkt het filter over een paar jaar nog, of moet

de arme eigenaar dan op eigen kosten aan een nieuwe?

We trokken naar Bosal’s Research Center en vroegen roet-

filteringenieur Rudi Valgaeren naar de antwoorden.
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voor hun levensduur? Er is geen wettelijk voor-
geschreven duurtest die dat meet. Daarom ver-
vangen wij de originele oxykat door een
oxykatfilter met ongeveer hetzelfde gewicht.”
Toch wijkt de voorgeschreven plaats van het
Bosal-oxykatfilter in enkele gevallen af van die
van de originele oxykat: “Soms kan dat niet an-
ders. Het oxykatfilter past dan niet op de plaats
van de oxykat. Maar we wijken nooit meer dan
300 mm af en ook de ingangstemperatuur mag
nooit meer dan 30°C afwijken.”
Met die eisen beperkt Bosal zijn aanbod: “Een
aantal Opel’s is uitgerust met een verre ‘under-
floor oxykat’. De temperatuur is daar te laag
voor ons oxykatfilter. Dus kunnen wij voor die
auto’s geen retrofitroetfilters leveren.”
Overigens is het Bosal-oxykatfilterprogramma
op dit moment nog beperkt: “Op dit moment le-
veren wij oxykatfilters voor de 66 tot 132 kW
Euro 2 en -3 motoren van VAG. Maar filters voor

we zo oxykats. Net als de nieuwe oxykatfilters
zijn we wettelijk verplicht hun werking gedu-
rende 5 jaar of 80.000 km te garanderen en daar
lig ik totaal niet wakker van. Een retrofitoxykat-
filter gaat de rest van de autolevensduur mee.
En omdat het geen as verzamelt is het volledig
onderhoudsvrij.”

Mechanische belasting
Kortom, ook al gaat de katalysatorwerking van
een oxykat heel geleidelijk achteruit, een vijf
jaar oud oxykatfilter zet nog steeds minimaal
30% van het roet uit de uitlaatgassen om in CO2.
Geen zorgen dus om de veroudering van het
substraat. De mechanische belasting zou eerder
reden tot zorg moeten zijn, vindt Valgaeren:
“Sommige van onze concurrenten leveren com-
bifilters die veel zwaarder zijn dan de oxykat
die ze vervangen. Of ze leveren een apart roetfil-
ter naast de oxykat. Die producten veranderen
het trillingsgedrag van het uitlaatsysteem. Wat
betekent dat voor de mechanische belasting op
de uitlaatdelen en hun ophangrubbers? En wat

druk. De vraag is hoeveel. Om die vraag te be-
antwoorden hebben we uitvoerig gemeten. Bij
constante snelheden van 50, 90 en 120 km/u is
de extra drukval zo’n 10 tot 15 mbar. Dat stelt
helemaal niets voor. Maar de drukval neemt
kwadratisch toe met de snelheid van de lucht-
stroom, dus bij vollast wordt het anders. Dan
kan de extra drukval oplopen tot wel 150 mbar
bij grotere motoren. Dat is aanzienlijk meer dan
de tegendruk van een OE-kat. Kortom, wie con-
tinu volgas rijdt, ziet zijn brandstofverbruik na
montage van een oxikatfilter met een paar pro-
cent stijgen. Wie dat niet doet merkt geen ver-
schil in brandstofverbruik.”

En de levensduur?
Goed, voor bezorgdheid rond tegendruk heeft
Valgaeren dus begrip. Voor bezorgdheid over le-
vensduur heeft hij dat veel minder: “Het oxykat-
filter is een metallisch substraat. Het bestaat uit
plaatjes die op elkaar zijn gedrukt en vastgelast.
Dat is niet nieuw voor ons. Het procedé hebben
we al in 1996 gepatenteerd en sindsdien maken

Montage van een oxykatfilter gaat snel. Demontage van de
oude oxykat vraagt meestal nog de meeste tijd.

En de administratie natuurlijk. De montage moet
worden afgemeld bij de RDW en de factuur moet
naar SenterNovem. Het autobedrijf schiet het sub-
sidiebedrag voor. Toch kan het retrofitroetfilter
heel rendabel zijn voor de werkplaats. Al was het
alleen maar omdat het nieuwe klanten aantrekt.
Vraag maar aan de Volvo-dealers! 

Foto’s: Jan Lieftink

Tekening: Bosal

Zo werkt het oxykatfilter
De plaatjes  van dichterbij. De dichte plaatjes die-
nen als oxykat. Ze zorgen voor omzetting van CO
en HC in water en kooldioxide, en voor omzetting
van NO in NO2. De doorlaatbare plaatjes vormen
het roetfilternet. Roetdeeltjes, uit uitlaatgas dat
dwars door een netgolfje stroomt, worden er in
gevangen. Uitlaatgas dat parallel aan een net-
golfje stroomt, zorgt voor verbranding van de ge-
vangen roetdeeltjes, met dank aan de zuurstof uit
de NO2-moluculen. 

CO          HC

Emissieconversie

Emissieconversiestrip

Roetdeeltje

Verbranding

Roetfilternet
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Mercedes, Renault, PSA, Ford en een aantal
Opels komen er aan”, belooft Valgaeren.

Kosten en baten
Omdat de fabrikanten van retrofitroetfilters de
vaak torenhoge keuringskosten op hun produc-
ten moeten terugverdienen, zijn die niet echt
goedkoop. Bosal rekent voor zijn VAG-oxykatfil-
ters 399 euro bruto. Dat is aanzienlijk meer dan
de prijs van een oxykat, maar minder dan die
van concurrerende retrofitroetfilters. Voor de
consument is de Bosal-prijs zelfs uitermate
scherp. Met de montage en BTW erbij en 500
euro subsidie eraf, kost de schoonmaak van zijn
diesel hem niets of vrijwel niets.
Tegenover die beperkte investering staan wel op-
brengsten. Centrale en regionale overheden zin-
nen op maatregelen die het retrofitroetfilter
aantrekkelijker maken. Voorbeelden zijn milieu-
zones die alleen toegankelijk zijn voor schone
voertuigen en een vervuilingsafhankelijke mo-
torrijtuigenbelasting of kilometerheffing. Daar-
naast verhoogt alleen al het debat over zulke
maatregelen de restwaarde van diesels met (re-
trofit)roetfilter.

Kleine deeltjes?
Kortom, een oxykatfilter filtert 30 à 50% van het
roet weg en houdt dat zonder enig onderhoud
zelfs onder de lastigste omstandigheden jaren-
lang vol. Bovendien is het filter economisch in-
teressant en garandeert het de toekomstige
bewegingsvrijheid van zijn eigenaar.
Daarmee rest er eigenlijk nog maar één vraag,
die van kleine deeltjes. Immers, de Delftse on-
derzoeker Michiel Makkee vermoedt dat de rege-
neratie met NO2 zorgt voor meer hele kleine, en
daarmee extra gevaarlijke, roetdeeltjes. Als dat
zo is, dan vermindert het retrofitroetfilter niet
alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van
het roet.
Valgaeren: “Ik heb over dit onderwerp uitge-
breid met Makkee gesproken. Hij beschikt niet
over wetenschappelijke studies waaruit dit zou
blijken. Hij vermoedt het alleen vanuit zijn ach-
tergrond als wetenschapper. Zelf hebben wij
nooit metingen gedaan aan die extra kleine
deeltjes. VROM gaat dat nu wel doen en wij wil-
len graag behulpzaam zijn bij dat onderzoek.
We zijn er namelijk niet op uit om zomaar zo-
veel mogelijk subsidiegeld op te strijken. Ons

leitmotief is de mensen verder helpen. En dat
doe je door schadelijke emissies te reduceren.”�

Erwin den Hoed

Brandstofverbruik tijdens standaard 
Europese emissiecyclus 
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Meerverbruik?
Als je iets filtert, houd je iets tegen. Dus geeft een
roetfilter extra tegendruk. Hoeveel? Weinig. Zo
weinig dat in de Europese rijcyclus geen verschil
kan worden gemeten. Bosal probeerde het toch
met een kleine en een grote testauto. Het resultaat
lijkt zelfs in het voordeel van het oxykatfilter uit te
slaan, maar dat is niet significant.
Bij constant volgas is het roetfilter wel in het na-
deel. Het zorgt dan voor enkele procenten meer-
verbruik. 

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




