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Bosal ontwikkelt, test en certificeert uitlaten op één locatie

Koop geen ‘kat’ in de zak
Katalysatoren verlagen de emissies van verbrandingsmotoren. Ze werken allemaal volgens 

hetzelfde principe, maar Bosal waarschuwt voor kwaliteitsverschillen. Wat zijn die verschillen 

en welke nadelen hebben ‘slechte’ katalysatoren?

 In de Belgische plaats Lummen bevindt zich één 
van de vier ontwikkelcentra van Bosal. Elke ves-
tiging van Bosal heeft een nummer. Plant 1 staat 
in Zuid-Afrika. Bosal Emission Control Systems in 
Lummen is nummer 48 en ontwikkelt uitlaatsyste-
men vanaf de motor tot de eindpijp.
Rudi Valgaeren is product development manager 
en is onder meer verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van katalysatoren. “Bosal is een 
OE-leverancier, die zijn kennis ook gebruikt voor 

de aftermarketproducten. Alle Bosal aftermarket-
katalysatoren zijn gekeurd volgens de Europese 
regelgeving en voldoen minstens aan dezelfde 
emissieniveaus als waar de voertuigtypegoedkeu-
ring voor afgegeven is”, zegt Valgaeren.
Verschillende fabrikanten zoals Ford, VW, Audi, 
Opel en Renault gebruiken Bosal-producten bij 
de eerste montage. Voor die producten gelden 
de eisen van de autofabrikant. Maar voor de 
aftermarket stelt Bosal zelf de eisen vast, al zijn de 

marges klein. “Hoewel bij de APK ook de emissies 
gecontroleerd worden, is dat niet te vergelijken 
met de type 1 emissiekeuring. Daarbij wordt in 
een emissielab de Europese rijcyclus gereden 
en worden CO, CO 2 , HC, NO x  en - bij diesels - de 
massa van de roetdeeltjes in de uitlaatgassen 
gemeten. Bij onze aftermarketproducten voeren 
we eerst een test uit op een rollenbank met een 
nieuwe OE-katalysator. Daarna vervangen we de 
OE-katalysator door een prototype dat we voor de 

In laboratoriumomstandigheden test Bosal de emissies. Voor-
dat voertuigen in de testruimte geplaatst worden, moeten ze 
acht uur acclimatiseren.
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aftermarket willen aanbieden. Helaas zijn er meer 
en meer katalysatoren op de markt die het niet zo 
nauw nemen met de wettelijke regels. Dat heeft 
niet alleen invloed op de levensduur, maar ook op 
de uitstoot”, zegt Valgaeren. 

 Wat doet een katalysator? 
 Een katalysator zet ruwe uitlaatgassen om en 
zorgt dat wat de uitlaat verlaat binnen wettelijke 
limietwaardes valt. In een katalysator vinden bij 
een benzinemotor oxidatie- en reductiereacties 
plaats. De oxidatiereactie zet CO en HC om naar 
CO 2  en waterdamp. De reductiereactie zet NO x  om 
in O 2  en N 2 . De zuurstof is noodzakelijk voor de 
oxidatiereactie van de HC en CO. De katalysator 
moet de zuurstof dus ogenblikkelijk vasthouden. 
De mate waarin een hoeveelheid zuurstof in een 
katalysator vastgehouden wordt, wordt oxigen 
storage capacity genoemd. Die capaciteit bepaalt 
hoe goed een katalysator werkt. Bij dieselmotoren 
vinden enkel oxidatiereacties in de katalysator 
plaats. 

 De inhoud telt 
 De katalysator bestaat uit een metalen behui-
zing met daarin het zogenoemde substraat. Het 
substraat is keramisch en dus bestand tegen hoge 
temperaturen. Het is opgebouwd als een honing-
raatstructuur met fi jne kanaaltjes. In die kanaaltjes 
bevindt zich de zogenoemde washcoat. De wash-
coat is een fi lmlaag die niet egaal is, waardoor het 
contactoppervlak in de kanaaltjes sterk toeneemt. 
Op de washcoat van katalysatoren voor benzine-
motoren kunnen zich drie edelmetalen bevinden: 
platinum, paladium en rodium of een combinatie 
daarvan. Bij dieselmotoren zit er geen rodium in 
de katalysator, omdat er geen reductiereacties 
nodig zijn. Verder is er verschil in de grootte van 
de kanaaltjes. Gemiddeld bevinden zich 15 tot 
140 kanaaltjes per cm 2  in het substraat. Diesel-
motoren hebben minder, maar grotere kanaaltjes 
dan benzinemotoren, vanwege de roetdeeltjes. 
Katalysatoren voor dieselmotoren zijn dus groter. 
Verder is de grootte van de katalysator evenredig 
aan de cilinderinhoud van de motor. Motoren 
die meer vermogen leveren, hebben ook grotere 
katalysatoren.
Tussen het substraat en de behuizing zit een mat 
die onder spanning staat. Als de temperatuur toe-
neemt, zetten de behuizing en de mat uit. Daar-
door blijft het substraat op zijn plek zitten. Als het 
keramische materiaal breekt, ontstaan er lekkages 
en werkt de katalysator niet meer. Een oorzaak 
daarvan kan zijn dat een katalysator in aanraking 
komt met bijvoorbeeld een verkeersdrempel.
“Behalve defecte katalysatoren zijn er ook 
katalysatoren op de markt die slechte washcoats, 
te weinig edelmetalen of te kleine substraten 
gebruiken. Die katalysatoren worden dus veel 
zwaarder belast en raken eerder defect. Er worden 
zelfs katalysatoren aangeboden die helemaal niet 
aan de wettelijke eisen voldoen. Helaas kom je 
daar in de praktijk moeilijk achter. De enige reden 

voor vervanging is een rammelende of trillende 
katalysator. Bosal gebruikt enkel moderne tech-
nologieën en test alle producten zelf uitvoerig. 
Daardoor leveren we kwaliteit, Bosal-kwaliteit. 
Gebruik dus een katalysator van goede kwaliteit 
en voorkom dat de klant na vervanging al snel 
opnieuw met een kapotte katalysator in de werk-
plaats staat”, zegt Valgaeren. 

 Verhitten en belasten 
 Bosal produceert en test prototypes van katalysa-
toren en uitlaten in verschillende proefstanden. 
Er zijn verschillende motorproefstanden met ver-

Een mat tussen het substraat en de behuizing houdt het sub-
straat op zijn plek. De mat zet, net als de behuizing, uit bij ver-
hitting. Daardoor blijft het substraat vastzitten.

 TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: BOSAL, AMT 

Met aardgasbranders verhit Bosal de katalysatoren in een test- 
opstelling. In deze proefopstelling stelt Bosal de katalysator 
bloot aan een trilling.

Bij bepaalde toerentallen kunnen resonanties ontstaan. Daarom meet Bosal de frequenties van de uitlaat.
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In een testruimte staat de verbrandingsmotor, in de andere hangt de uitlaat. De plaat onder de uitlaat simuleert het wegdek.

Bosal-uitlaten zijn gehomologeerd en van een E-nummer voor- 
zien. De homologatie vindt plaats in het ontwikkelcentrum van 
Bosal.

brandingsmotoren en gasbranders. “Wij gebrui-
ken voornamelijk aardgasbranders voor de testen. 
Die zijn namelijk veel effi  ciënter en bereiken de 
juiste temperatuur en het juiste luchtdebiet. De 
testen gaan 24 uur per dag door. Omdat we met 
hoge temperaturen werken, staan alle testopstel-
lingen in aparte ruimtes”, zegt Bernard Lehaen, 
test manager bij Bosal.
In de eerste testruimte staat een gasbrander van 
400 kW, die de temperatuur van de katalysator 
naar ruim 1000°C verhoogt. De pijpen zijn rood-
gloeiend en de katalysator staat op een hydrau-
lische shaker die trillingen simuleert. “Deze test 
duurt 100 uur. De katalysator wordt afwisselend 
fl ink heet gestookt en afgekoeld. Met deze test 
controleren we of de mat die het substraat op zijn 
plaats houdt, zijn werk doet”, zegt Lehaen.
In een andere testruimte staat een verbrandings-
motor met daaraan een complete uitlaat. “De 
uitlaat is een soort antenne waarbij de uitslag aan 
het uiteinde steeds groter wordt. De test vindt 
plaats bij verschillende toerentallen, waarbij er 
verschillende resonanties in de uitlaat ontstaan. 
We controleren hier of de trillingamplitudes 
acceptabel zijn en of de uitlaat sterk genoeg is 
bij deze modes. Voor al deze tests geldt dat we 
verschillende testprogramma’s gebruiken. Bij het 
testen van OE-uitlaten vraagt de autofabrikant 
om specifi eke motoren met uitlaat te testen. De 
tegendruk in de uitlaat mag niet te hoog zijn, dat 
heeft een negatieve invloed op het motorvermo-
gen”, zegt Lehaen. 

 ‘Doorgaan tot het breekt’ 
 Tegenover de testruimtes met de gas- en verbran-
dingsmotoren bevinden zich verschillende com-
ponentproefstanden. “Hier testen we bijvoorbeeld 
of een las sterk genoeg is en of een las wel echt 
noodzakelijk is. Een actuator simuleert een trilling 
tot 300 Hz en drukt op een ophangingsbeugel 
van de uitlaat. We gaan door tot er iets kapot 
gaat, want anders weet je niet wat de maximale 
belasting is”, zegt de test manager.
Ook de bevestiging van het substraat in de 
katalysator wordt getest. Lehaen: “Er zitten kleine 
toleranties op de grootte van de behuizing en 
het substraat. Bosal test de worst case scenario’s: 
het kleinste substraat in de grootste behuizing of 
omgekeerd. Ook dan mag het substraat niet los 
raken. Met een pers controleren we of de mat het 
substraat op zijn plek houdt”. 
 “Naast prototypes testen we hier onderdelen die 
aangeboden worden voor een garantieclaim. Vaak 
blijkt dat het om een gevolgschade gaat en dat 
het onderdeel niet de oorzaak is”, zegt Lehaen. 
Oorzaken van een gesmolten katalysator of een 
gebroken substraat staan in het kader bij dit 
artikel. 

 Puur uitlaatgeluid 
 Uitlaten worden niet alleen op temperatuur en 
trillingen getest, maar ook aan invloeden van 
buitenaf blootgesteld. Bij een proefopstelling 

wordt de uitlaat met water besprenkeld. Zelfs als 
de uitlaat roodgloeiend is, moet hij de tempera-
tuurschommelingen aankunnen. Bosal beschikt 
ook over een zoutnevelkast waarin een uitlaat 
gedurende 168 uur aan een zoutwaternevel wordt 
onderworpen. 
Ook voert Bosal geluidstesten uit. Daarvoor 
gebruikt het bedrijf twee testruimtes naast elkaar. 
In de ene ruimte staat de verbrandingsmotor met 
een uitlaat. Die uitlaat gaat door een muur naar de 
andere ruimte. Daar bevindt zich de einddemper 

van de uitlaat. De opening tussen de twee ruimtes 
wordt opgevuld, waardoor in de tweede ruimte 
alleen het uitlaatgeluid te horen is. “Bij deze test 
wordt de ondergrond gesimuleerd. Op een vast-
gestelde afstand onder de uitlaat bevindt zich een 
plaat. Soms gebruiken we zelfs een achterbumper 
om het geluid te meten. Ook de motortempera-
tuur staat vast. De gassnelheid heeft namelijk 
invloed op het geluid”, zegt Lehaen.   
 De uitlatenfabrikant beschikt over emissietest-
ruimtes waar complete voertuigen naar binnen 
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Is de las van het ophangingspunt van de uitlaat wel sterk ge-
noeg? Bosal gaat door tot de las breekt.
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kunnen. Voorafgaand aan de test moeten de 
voertuigen eerst minimaal acht uur acclimatise-
ren in de zogenoemde soakruimte. Daarin zijn 
temperatuur en luchtvochtigheid geregeld. In 
de testruimte simuleert Bosal een genormeerde 
rijcyclus en vangt een afzuigsysteem het uitlaat-
gas op. Van daaruit wordt de emissieuitstoot per 
kilometer bepaald. De meetapparatuur wordt 
dagelijks gekalibreerd. Verder heeft Bosal een 
semi-anechoïsche kamer waarin geluidstesten op 
voertuigen plaatsvinden. Een voertuig staat op de 
rollenbank en een medewerker geeft volgas in de 
derde versnelling. Geluidsmetingen worden uit-
gevoerd over het gehele toerenbereik. De rollen 
hebben een diameter van twee meter, waardoor 
het bandengeluid minimaal is en de meting niet 
wordt beïnvloed. 

 TüV-gecertifi ceerd 
 Maandelijks komt de TüV op bezoek om uitlaten 
te certifi ceren. Het geluid en de tegendruk zijn 
van belang bij de homologatie. Als uitlaten goed-
gekeurd zijn, krijgen ze een E-nummer. Volgens 
Lehaen zijn er uitlaten verkrijgbaar die wel een 
E-nummer hebben, maar dat niet verdienen. 
Een klant merkt niet of een uitlaat wel of geen 
E-nummer heeft. Lehaen: “De klant en het autobe-
drijf worden wel met extra kosten geconfronteerd 
als een uitlaat niet de verwachte levensduur heeft. 
Voorkom dus dat een klant terug moet komen en 
kies voor kwaliteit. Want ook voor uitlaten geldt: 
goedkoop is duurkoop”. 

Katalysator defect: oorzaak of gevolg?
Een katalysator kan op verschillende manieren 
kapot gaan. Vaak is het vervangen van de kataly-
sator niet voldoende om het probleem defi nitief 
op te lossen. 
Bosal adviseert daarom de oorzaak van het defect 
vast te stellen. Als de katalysator gesmolten is, wat 
zijn dan de mogelijke oorzaken?
- De ontsteking. Een verkeerd ontstekingstijdstip 
of een defecte bougie kan voor te hoge uitlaat-
gastemperaturen zorgen.
- De brandstof. Als de brandstof niet het voor-
geschreven octaangetal heeft, kan die de kataly-
sator beschadigen.
- Het mengsel. Een te rijk mengsel komt tot ont-
steking in de uitlaat, wat veel warmte oplevert.
- Tegendruk in de uitlaat. Als de uitlaat verstopt is, 
neemt de druk en dus de temperatuur toe.
- Een te hoog oliepeil. Overtollige olie kan in het 
uitlaatsysteem terechtkomen, wat voor extra 
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Een uitlaat is veel meer dan een stalen pijp. Negen jaar geleden 
was AMT ook op bezoek bij Bosal en kreeg toen uitleg over 
nieuwe ontwikkelingen. Meer daarover vindt u in ons maand-
dossier via www.amt.nl/april2013 of scan de QR-code. 

Ontwikkeling van de uitlaat

Plant 48 heeft een eigen werkplaats waar Bosal uitlaten mon-
teert voor emissie- en geluidstesten. Hiervoor worden diverse 
merken en typen auto’s gebruikt. Voordat de auto’s deelnemen 
aan de testen, wordt in de werkplaats van Plant 48 een proto-
type van een uitlaatsysteem gemonteerd. warmteontwikkeling zorgt.

- Een lekke uitlaat voor de katalysator. Extra 
zuurstof wordt naar binnen gezogen waardoor 
de temperatuur verder op kan lopen.

Het substraat kan ook breken. Mogelijke oorza-
ken zijn:
- Mechanische schade. Als de katalysator in 
aanraking komt met bijvoorbeeld een verkeers-
drempel, kan het substraat breken.
- Losgeraakte koolafzettingsdeeltjes. Koolaf-
zetting van kleppen en zuigers kunnen via de 
uitlaatgasstroom tegen het substraat geslagen 
worden. De deeltjes vreten zich langzaam in het 
element dat uiteindelijk zal breken.
- Gebruik van uitlaatcement. Uitlaatcement 
dat voor de katalysator gebruikt is, brengt op 
dezelfde manier schade toe als koolafzettings-
deeltjes.
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