
E d d y  B r i n k m a n

Uitlaatgassen van dieselauto’s be-
vatten roetdeeltjes die het resul-
taat zijn van pyrolyse in de diesel-

motor. Michiel Makkee van de afdeling 
Product & Process Engineering van de 
TU Delft, in het verleden betrokken bij de 
ontwikkeling van roetfilters voor Peugeot, 
legt uit: “Je spuit fijne druppeltjes diesel-
brandstof in de motor waar een overmaat 
lucht aanwezig is om de verbranding 
goed te laten verlopen. Door lokale on-
dermaat aan lucht krijg je echter pyro-
lyse. Hierbij breken de moleculen  
van de dieselbrandstof 
eerst af tot acetyleen, 
en acetyleen bouwt 
vervolgens op tot buta-
dieen, dat op zijn beurt 
verder opbouwt tot 
een ringstructuur en 
dan tot aromaatachti-
ge structuren. Uitein-
delijk leidt dit tot gra-
fietachtige roetdeel-
tjes. Zo’n 10 procent 
van het roet dat de 
motor genereert 
komt uiteindelijk via 
de uitlaat in de at-
mosfeer.”

afBrandEn
Roetdeeltjes, qua 

grootte in het (sub)-micronbereik, 
blijken een zodanig schadelijke 

invloed te hebben op de gezondheid dat 
de Europese Commissie heeft besloten 
om de uitstoot ervan aan banden te leg-
gen. Plaatsing van een roetfilter in diesel-

auto’s is een praktische invulling van 
deze EC-normen. De werking van zo’n 
filter is vrij simpel: een poreuze wand 

van metaal of 

keramiek met poriën van 0,1 μm laat uit-
laatgassen door en vangt vaste roetdeel-
tjes op, die in een later stadium van het 
filter worden afgebrand. 

Afbranden is nodig omdat de roetdeel-
tjes op het filter een steeds dikkere laag 
vormen, zodat de uitlaatgassen een steeds 
grotere weerstand ondervinden om door 
de poriën van het filter te gaan. In de 
praktijk vindt dit afbranden of ‘thermisch 
regenereren’ telkens na zo’n 1.000 km 
rijden plaats (zie kader op pagina 20). Het 
is de bedoeling dat de roetdeeltjes volle-
dig verbranden tot koolstofdioxide en wa-
terdamp, die door de poriën van het filter 
de uitlaat kunnen verlaten.

De Europese Commissie heeft besloten de uitstoot van roetdeeltjes aan banden te leggen. 
Plaatsing van roetfilters in dieselauto’s is een van de mogelijkheden hiertoe.  

Hoe werkt een roetfilter eigenlijk?

Chemie achter het 
roetfilter
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Een snuffelpaal geeft de meetwaarden voor stikstofdioxide en fijnstof weer.
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Roetdeeltjes moeten  
volledig verbranden tot  

koolstofdioxide en  
waterdamp



Half-opEn En gEslotEn 
Er zijn twee typen roetfilters: gesloten en 

half-open. Elk met hun voor- en nadelen. 
Gesloten roetfilters bestaan uit kanalen die 
steeds aan één zijde afgesloten zijn (zie  
illustratie op pagina 20). Een kanaal waar 
de uitlaatgassen vanuit de motor ínstro-
men is aan de achterzijde dicht, terwijl een 
kanaal waar de gefilterde uitlaatgassen úit-
stromen aan de voorzijde dicht is. Dat be-
tekent dat de filtratie plaatsvindt op de ka-
naalwand, het grensvlak tussen instroom- 
en uitstroomkanalen. Omdat de uitlaat-
gassen alleen via het filter de uitlaat kun-
nen verlaten, kun je zeer hoge filterrende-
menten halen, tot bijna 100 procent. 

Bij gesloten filters is een actie vanuit de 
dieselmotor nodig – bijvoorbeeld een na-
injectie met dieselbrandstof – om het af-
branden te laten plaatsvinden. Vandaar 
dat je gesloten filters doorgaans alleen op 
nieuwe dieselauto’s kunt vinden, waar op-
timale samenwerking met de motor mo-
gelijk is. 

Het andere type roetfilter, het half-open 
filter, laat altijd een deel van de uitlaatgas-
sen door. Het voordeel hiervan is dat het 
filter niet kan dichtslibben, maar het na-
deel is dat het filterrendement in het gun-
stige geval ruim de helft is van dat van een 
gesloten filter. Guido Lenaers van de 
Vlaamse Instelling voor Technologisch  
Onderzoek (VITO) zegt hierover: “Onze 
ervaring met open filters tot nu toe is dat 
de efficiency onder ‘op de weg condities’ 
niet erg hoog is: niet boven de 30 procent. 
Soms nog een stuk minder als de uitlaat-
gastemperatuur laag is. Dit is vooral zo in 
stadsverkeer. Ook landelijk verkeer kan 
problematisch zijn, met name voor die-
selpersonenauto’s. Die hebben een lagere 

uitlaatgastemperatuur dan zware die-
sels.” Half-open filters zijn in de regel uit-
gerust met een oxidatiekatalysator voor 
NOx → NO2 omzetting, waarbij NO2 het 
roet kan oxideren. 

rEndEmEnt
Volgens Makkee is een gesloten roetfil-

ter de beste optie. “Zo’n filter heeft een 

initieel rendement van 80 procent, maar 
zodra er deeltjes op worden afgezet krijg 
je een filterkoek – die zit er al binnen een 
paar minuten na regeneratie op – en gaat 
het rendement naar zo’n 99 procent. 
Deze koek zorgt er dus voor dat het filter-
rendement hoog is. Ook deeltjes die klei-
ner zijn dan 0,1 μm worden zo goed te-
gengehouden. En dat zijn juist de deel-
tjes die diep in de luchtwegen kunnen 
doordringen. Bovendien wordt met de 
invoering van de Euro V-emissienorm in 
2009 het gesloten roetfilter in feite ver-
plicht gesteld.” 

Over de half-open filters is Makkee kri-
tisch: “Sommige roetdeeltjes worden 
hiermee afgevangen en andere, vaak 
kleine deeltjes niet. En de niet-afgevan-
gen deeltjes gaan wel door het roetfilter 
heen. Dus dóór de omgeving waar NO2 
aanwezig is, waardoor ze geoxideerd 
kunnen worden, zodat de kleine deeltjes 
nog kleiner worden. Dan krijg je meer 
emissie van kleine deeltjes dan je eerst 
had. En als kleine deeltjes schadelijker 
zijn, dan moet je je afvragen of de effec-
tiviteit nou wel beter is: je hebt dan wel 
minder massa, minder fijn stof aan 
emissie, maar je hebt meer emissie van 
gevaarlijke stofdeeltjes. Daaraan gaat 
VROM dit jaar verder meten. Bovendien 
moet je uitkijken dat er op de roetdeel-
tjes die er doorheen schieten geen gead-
sorbeerd NO2 zit, zoals nitroPAK’s of 
oxyPAK’s. PAK’s (polyaromatische kool-
waterstoffen) zijn slecht voor de gezond-
heid, en nitro- en oxyPAK’s zijn nog 
slechter, veel mutagener en carcinogener 
dan het roetdeeltje zelf.” 

‘Zo’n 10 procent van de 
roet die de motor  
genereert komt in  

de atmosfeer’
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Tabel. Emissie van primair fijn stof 1 in Nederland
Emissie per sector (miljoen kg) 1990 1995 2000 2002 2003
Industrie, energie en raffinaderijen 38 23 13 13 12
Verkeer 23 20 17 16 16

a. Waarvan wegverkeer 18 14 12 11 11
    Waarvan door dieselvoertuigen2 14 10 8 7 6
b. Waarvan slijtage3 3 3 3 3 3

Consumenten 4 4 4 4 4
Handel, diensten, overheid en bouw 4 3 4 4 3
Landbouw 9 10 10 9 8
Totaal PM10 78 59 49 45 42

1 Primair fijn stof is fijn stof, in de regel deeltjes met doorsnede van 10 μm of minder (afgekort tot PM10), dat  

 direct in de atmosfeer wordt geëmitteerd.
2 30% is afkomstig van personenauto’s, 70% van vrachtauto’s inclusief bestelauto’s en bussen
3 slijtage van banden, wegdek en remmen

Bron: Rapport Fijn stof nader bekeken, Milieu- en Natuurplanbureau Rapport 500037008, ISBN 9069601249, 

2005, pagina 30
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Makkee ziet liever een andere maatregel 
door de overheid om de roetuitstoot van 
oude dieselauto’s te beperken: “Je moet kij-
ken naar een subsidieregeling om deze au-
to’s zo snel mogelijk uit de markt te halen, 
en te vervangen door nieuwe auto’s met ge-
sloten filtersystemen. Een alternatief is een 
retrofit met gesloten filter waarbij je het 
motormanagementsysteem kunt aanpas-
sen, als dit tot de mogelijkheden behoort.”

onduidElijk
Volgens dr. Flemming Cassee van het 

RIVM, onderzoeker op het gebied van 
luchtverontreiniging en gezondheid, is 
er nog veel onduidelijk over het effect  

van roetdeeltjes uit dieselmotoren op de 
gezondheid. “Als we in studies kijken 
naar de relatie tussen roetdeeltjes en 
toxiciteit voor de mens, dan weten we: 

als je de roetdeeltjes wegneemt, en dus 
de concentratie verlaagt, dan daalt de 
toxiciteit. Maar in de uitlaat heb je te ma-
ken met een complex mengsel van roet-

deeltjes en verbrandingsgassen, met een 
bijzonder ingewikkelde chemie, waar 
nog weinig onderzoek over bekend is. 
En wat bekend is, is nog vaak tegenstrij-
dig. Frans onderzoek laat zien dat de 
toxiciteit kan toenemen als je deeltjes 
eruit filtert, Amerikaanse studie laat 
zien dat de toxiciteit afneemt. Ongetwij-
feld spelen de combinatie van brand-
stofsamenstelling, soort katalysator en 
filter, en de testomstandigheden daarbij 
een grote rol.” 

Ook TNO vindt het nu nog te vroeg om 
uitspraken te doen over een eventuele ne-
gatieve werking van roetfilters. In op-
dracht van het ministerie van VROM on-
derzoekt TNO in de komende maanden 
of er schadelijke stoffen worden gegene-
reerd bij en door het gebruik van roetfil-
ters. Ruud Verbeek van TNO Automotive: 
“Het is vooralsnog wel duidelijk dat de 
uitstoot, in massa gemeten, aanzienlijk 
afneemt als er een roetfilter in de auto zit. 
Dat geldt zowel voor de half-open als de 
gesloten filters. Maar we moeten meer 
onderzoek doen om tot definitieve uit-
spraken te komen over de schadelijkheid 
van stoffen die het filter verlaten, of die 
zelfs in het filter gevormd zouden kun-
nen worden. Zoals nitroPAK’s en oxy-
PAK’s. Zwitsers onderzoek geeft bijvoor-
beeld aan dat de minst vluchtige toxische 
nitroPAK’s gereduceerd worden door een 
gesloten filter, terwijl vluchtige nitro-
PAK’s in concentratie toenemen. Over 
oxyPAK’s  is überhaupt weinig bekend.” 
Ook Verbeek heeft de voorkeur voor ge-
sloten filters. “Maar ik ben van mening 
dat retrofit van deze filters – zeker voor 
personenauto’s – geen optie is. Het vraagt 
te grote aanpassingen aan de motor,  
zoals brandstofinspuiting en regeling.” |

tHErmiscH rEgEnErErEn
Voor volledige verbranding van koolstof 
(roet) met zuurstof is een temperatuur 
van meer dan 550°C nodig. De uitlaat-
gassen – die deels uit zuurstof bestaan 
als gevolg van de overmaat lucht in de 
dieselmotor – hebben doorgaans een la-
gere temperatuur, zeker in de stad of in 
de file. Daarom moet je iets slims be-
denken: de uitlaatgassen moeten heter 
gemaakt worden tijdens het regenere-
ren, of de ontbrandingstemperatuur van 
de roetdeeltjes moet naar beneden. Eén 
oplossing is om de dieselmotor zo te 
veranderen dat je een extra dieselinjec-
tie krijgt die speciaal is bedoeld voor de 
regeneratie wanneer de druk voor het 

filter te hoog oploopt. Bij auto’s uit de 
Peugeot-Citroën-groep gaat die oplos-
sing gepaard met de continue toevoe-
ging aan de dieselbrandstof van een 
kleine hoeveelheid op ceriumoxide en 
ijzeroxide gebaseerd additief. Dit ver-
laagt de ontbrandingstemperatuur van 
de roetdeeltjes met zo’n 175°C. 
BASF – of in feite het bedrijf Engelhard 
Corporation dat in 2006 door BASF is 
overgenomen – heeft naast katalytische 
roetfilters ook speciale dieseloxidatiekata-
lysatoren op basis van platina ontwikkeld, 
die kunnen worden aangebracht als een 
laag op gesloten roetfilters. Regeneratie 
vindt periodiek plaats door de opgevan-
gen roetdeeltjes te oxideren via deze kata-

lysator, aangedreven door het motorma-
nagement. “Je hoeft geen additieven aan 
de brandstof toe te voegen”, aldus Chris-
tian Böhme van BASF.
In bovenstaande gevallen is het nodig 
om de dieselmotor en het motormanage-
mentsysteem aan te passen, zodat deze 
oplossingen zich niet lenen voor inbouw 
achteraf van roetfilters op bestaande au-
to’s. Wel geschikt hiervoor is een roetfil-
ter voorzien van oxidatiekatalysator, die 
NOx  uit de uitlaatgassen omzet in NO2. 
NO2 heeft als voordeel dan het zeer reac-
tief is, en roet al kan oxideren bij 250°C, 
zodat de temperatuur van de uitlaatgas-
sen al voldoende zou moeten zijn voor 
de regeneratie. |

Bij een gesloten filter wordt 100 procent van de uitlaatgassen door een filterpakket geleid,  
terwijl bij half-open filters ongeveer 30 tot 50 procent daadwerkelijk wordt gefilterd.
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‘In 2009 wordt het  
gesloten roetfilter in feite 

verplicht gesteld’


