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Toepassingsvoorbeeld

Door het emissieschandaal staat onder andere het thema 

roetfilters voor verbrandingsmotoren in het middelpunt van 

de belangstelling. Temeer omdat de wereldgezondheidsor-

ganisatie WHO dieselemissies al in 2012 als kankerverwek-

kend heeft geclassificeerd. En ook de politiek heeft enkele 

richtlijnen uitgevaardigd waarin de grenswaarden voor de 

uitstoot van deeltjes werden vastgelegd. De industrie rea-

geert op het probleem en doet onderzoek naar betrouwbare 

methoden voor het filteren van deeltjes uit het uitlaatgas. Het 

is daarom absoluut noodzakelijk om de werkzaamheid van 

een roetfilter nauwkeurig te kunnen controleren en meten.

testo REXS – volautomatische 
roetgenerator voor de  
deeltjesgeneratie op maat.

De REXS van testo is een reproducerende uitlaatgas-simu-

lator die niet alleen roetdeeltjes in nanogrootte genereert, 

die vergelijkbaar zijn met dieselroet. Met zijn geavanceerde 

techniek maakt hij de controle van roetfilters bij verbran-

dingsmotoren ook exacter en efficiënter. Zo kan men met de 

testo REXS de werkzaamheid van roetfilters betrouwbaar en 

voordelig meten – met alle voordelen van dien voor het mi-

lieu en voor ons allemaal.

www.testo.com
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De uitdaging.

Het roetfilter in een dieselmotor heeft als taak om de voor 

mens en milieu bijzonder schadelijke deeltjes, die bij het 

verbrandingsproces in het uitlaatgas van een dieselwagen 

ontstaan, te reduceren. De gangbare methode om de effec-

tiviteit van roetfilters te meten, is gebaseerd op de controle 

aan de hand van een echte verbrandingsmotor. 

De op die manier verkregen resultaten zijn echter duur, 

instabiel en gevoelig voor uitvallen. Bovendien verbruiken 

de in de praktijk ingezette dieselroetdeeltjes-generatoren 

fossiele brandstof en zijn ze vanwege hun grootte qua be-

diening en werking vaak beperkt. 

In de motorontwikkeling en bij het kalibreren van motorproefbanken maakt de roetgenerator testo REXS een aanzienlijk hogere efficiëntie en een flinke 
kostenbesparing mogelijk.
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De oplossing.

Om zulke problemen te voorkomen werd de testo REXS – 

Reproducible Exhaust Simulator – ontwikkeld. Hij gaat lang 

mee, is robuust en met weinig moeite eenvoudig te bedie-

nen. Als reproducerende uitlaatgas-simulator genereert de 

testo REXS roetdeeltjes in nanoformaat die vergelijkbaar zijn 

met dieselroet. Maar anders dan een diesel-verbrandings-

motor genereert hij een op elk moment reproduceerbare, 

constante en stabiele uitlaatgasstroom. De testo REXS 

werkt met een gasbrander waarvan het massavermogen ge-

varieerd kan worden om de deeltjesgrootte bij een bepaalde 

tegendruk in te stellen. Tot zijn toepassingsgebieden beho-

ren de kwaliteitscontrole, het testen van filtermaterialen, 

roetfilter-belading en CVS-kalibratie. Zijn roetfilter-laadtijden 

zijn met deeltjes van deze grootte de snelste op de markt.

In vergelijking met uitlaatgasmeting met proefbank, verbran-

dingsmotor en andere dure componenten bespaart de 

testo REXS ca. 80 % van de bedrijfskosten en zorgt zo voor 

een zeer efficiënte meting van de werkzaamheid van roetfil-

ters. Verder is de testo REXS uitermate geschikt voor het 

certificeren van luchtinlaatfilters, cabinefilters en stofafzuig-

systemen.

Maar ook uitdagingen zoals het kalibreren van meetinstru-

menten voor motorproefbanken pakt de testo REXS met 

succes aan. Verkeerde resultaten en daaruit voortvloeiende 

verkeerde conclusies worden zo vermeden – met alle voor-

delen van dien voor mens en milieu.

De voordelen in één oogopslag.

De reproducerende uitlaatgas-simulator REXS (Reproduci-

ble Exhaust Simulator) ondersteunt de fabrikanten en tes-

ters van roetfilters bij alle wezenlijke kwesties rondom het 

meten van de afscheiding:

•  Genereert verbrandingsroetdeeltjes met een vergelijkbare 

deeltjesgrootteverdeling als bij diesel-emissies

•  Stabiele, reproduceerbare deeltjesgrootteverdelingen met 

minder dan 5 % afwijking

•  Stabiele werking ook als de absolute druk door stijgende 

terugstroomdruk in verstopte filters verandert

•  Gemakkelijk te leren bediening door controlelampjes, dis-

play en gebruikersvriendelijke software

•  Ook in te zetten voor de kalibratie van proefbanken, het 

testen en certificeren van luchtinlaatfilters of stofafzuig-

systemen

•  Minimale invloed op de roetvolume-concentratie door 

druktoename

•  Zeer kleine deeltjesgroottes (bijv. GMD = 30 nm) zonder 

verdere ombouw mogelijk

De testo REXS is het perfecte instrument om deeltjes preciezer, efficiën-
ter en betrouwbaarder te genereren. 

De gebruikersvriendelijke software maakt controle en bewaking van de 
controleparameters mogelijk.
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Meer informatie.

Nadere informatie over de testo REXS en 

alle antwoorden op uw vragen over de 

meting van uitlaatgasdeeltjes krijgt u van 

onze experts via +49 (0)7653 681-5062 of 

sales-nanoparticle@testo.de

De aansluitingen.

Om met de testo REXS te werken zijn enkel propaan, 

stikstof, perslucht en éénfasige elektrische stroom nodig.

Gestuurd wordt de testo REXS door een microcontroller die 

de gasdrukken, de gasstromen, het afstandbesturingssig-

naal, de vlamstatus en de aerosoltemperatuur bewaakt en 

bovendien de automatische ontsteking, het display en de 

indicatie-LEDs stuurt. Daarnaast regelt de microcontroller 

de wisseling van het bedrijfspunt, het opstarten, de gashoe-

veelheidregelaar, de kleppen en het uitschakelen van het 

apparaat. Met de twee knoppen op de voorkant Burner ON/

OFF (Brander AAN/UIT) en Operating Point (Bedrijfspunt) 

wordt de testo REXS bediend. De communicatie met de 

afstandbesturingssoftware vindt plaats via een protocol 

door een seriële EIA-232-poort.

Het werkingsprincipe.

De roetgenerator testo REXS simuleert de uitlaatgassen van 

een diesel-verbrandingsmotor door roet met een instelbare 

deeltjesgrootte en -concentratie te genereren. Daartoe 

genereert een gasbrander een propaangas-diffusievlam die 

met lucht wordt geblust. Daarbij worden propaan (C3H8), 

stikstof (N2) en lucht omgezet in koolmonoxide (CO), 

kooldioxide (CO2), waterdamp en roet-nanodeeltjes.


