
Deeltjestelling: actuele APK-problemen 
bij diesels

Vanaf 1 januari 2023 is de deeltjestelling onderdeel van de APK bij dieselmotoren 
met gesloten roetfilter. Wat weten we inmiddels? 

Eerst de basis.
Tijdens een deeltjestelling worden fijnstofdeeltjes geteld. Het gaat hier om deeltjes 
tussen 20 en 1000 nanometer (0,00002 en 0,002 millimeter). De deeltjes zijn zo klein 
dat ze niet zichtbaar zijn met het blote oog. Hier wordt direct het verschil duidelijk 
met de roetmeting. Roetuitstoot is wel goed visueel waarneembaar doordat de 
deeltjes vele malen groter zijn. Roetmeting en deeltjestelling zijn dan ook gebaseerd
op totaal verschillende meetprincipes. 

Een roetfilter filtert 95 tot 99% van de deeltjes. Een fijnstofmeting in de buitenlucht 
levert normaal een resultaat op tussen 1000 en 5000 deeltjes per cm3 (#/cm3). De 
uitstoot van een goedwerkende Euro 6 motor met dito roetfilter is lager. Dat betekent 
dat de uitlaatgas van zo’n motor ten aanzien van fijnstof schoner is dan de buitenlucht. 

Het slechte nieuws.
Als een optimaal functionerende Euro 6 dieselmotor met roetfilter meer dan 5000 
#/cm3 uitstoot is er al sprake van een licht defect roetfilter. Dus bij een uitstoot die 
met de huidige grenswaarde tot afkeur leidt (> 1.000.000 #/cm3) is het roetfilter zeer 
verdacht. Oorzaak van een defect roetfilter moet gezocht worden in thermische 
overbelasting (korte ritten, afgebroken regeneraties). 



Afkeur. En nu?
Als de uitstoot hoger is dan de grenswaarde is er vaak sprake van een lek in het 
roetfilter. Dit kan veroorzaakt worden door een scheur, gat of lekkage in de 
afdichting tussen filter en behuizing. Het filter haalt niet meer de 95 – 99% filtratie, 
maar hoe effectief is het nog? Daarvoor is een meting vóór het roetfilter nodig. 
Dit kan vrij simpel door een slang te monteren op de drukverschilaansluiting 
vóór het filter en het uitlaatgas in een fles/pot/beker te laten stromen zodat deze 
gevuld wordt met uitlaatgas. Op deze manier is een representatieve meting 
mogelijk. Nu is de effectiviteit van het roetfilter te berekenen, maar nog belangrijker; 
de uitstoot van fijnstof zegt iets over de verbranding. Een goed functionerende 
dieselmotor stoot stationair maximaal 1,5 tot 5 miljoen deeltjes uit. Een veel te 
hoge uitstoot vóór het filter is wellicht de oorzaak van het scheuren van het filter. 
Mocht de klant kiezen voor het monteren van een nieuw roetfilter is de kans groot 
dat ook dit nieuwe filter binnen afzienbare tijd door overbelasting defect gaat als er 
niets aan de uitstoot van de motor wordt gedaan. 

Terugdringen uitstoot.
Als de uitstoot vóór het roetfilter veel te hoog is, duidt dit op een onvolledige 
verbranding, met als mogelijke onderliggende oorzaken: Injectoren, luchtinlaat, 
EGR-klep of zelfs motorslijtage. Ook speelt carteventilatie een rol en zal olie met een 
hoog NOACK getal negatieve invloed hebben op de deeltjes-uitstoot. Afhankelijk van 
de oorzaak is er met reinigen winst te behalen. Echter is de uitkomst wisselend en 
dus niet te voorspellen. Bovendien kan tijdens een reiniging de deeltjesuitstoot tijdelijk 
toenemen en is het effect pas maximaal na een volgende tankbeurt.

Reinigen heeft dus zeker zin, maar in lang niet alle situaties dé oplossing. Meten vóór 
het roetfilter is nodig voor een juiste conclusie.Het systeem in optimale condities 
houden door onderhoudsmatig te reinigen werpt ook hier weer zijn vruchten af. Het 
mes snijdt aan twee kanten. Direct door beperking van de uitstoot. Indirect doordat 
beperking van de uitstoot zorgt voor minder piekbelasting op het filter.



Reinigen brandstof/emissiesysteem
Vanuit de tank met Mécatech TC3 diesel Clean Ultra of Mécatech DPF regenerator. 
Voeg deze toe aan minimaal een halve tank brandstof. Soms is er positief effect 
meetbaar na een forse proefrit. Als dit niet het geval is, laat dan de klant de tank 
leegrijden en meet pas opnieuw minimaal 50 tot 100 kilometer nadat er getankt is. 

Reinigen inlaat/EGR-klep.
Hiervoor zijn diverse methoden beschikbaar. Vraag het uw Dupag adviseur. 

Nog enkele algemene tips.
1. Verzamelde roet in het roetfilter zorgt voor een betere filtratie. Actieve 
          regeneratie of reiniging van het filter lijdt tijdelijk tot verhoogde uitstoot. 
2. Als de auto aan het regenereren is lijdt dit tot verhoogde uitstoot. 
3. Sommige EGR-kleppen sluiten erg langzaam. Laat bij een te hoge uitstoot de 
         motor 10 minuten stationair draaien en meet dan nog eens.
4. Meet onder juiste condities (olietemperatuur minimaal 80 0C). Een stevige 
         proefrit heeft vaak een gunstig effect op de uitstoot. 
5. Een videoscoop kan helpen bij diagnose. Achterkant van het roetfilter moet 
         geheel wit zijn. Is dat niet het geval, duidt dit op een gescheurd filterelement. 

Voor (heel veel) meer informatie, vraag uw Dupag adviseur. 


