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Een uitlaat lijkt een eenvoudig ding. Toch is ge-
detailleerde kennis op een reeks van vakgebie-
den nodig om tot een goed ontwerp te komen.
Denk aan akoestiek, stromingsleer, trillingsleer,
corrosie, chemie, mechanische vermoeiing en
isolatie. Vandaar dat het research- en develop-
mentcentrum van Bosal in het Belgische
Lummen werk biedt aan tal van hooggeschool-
de onderzoekers. Ook directeur advanced rese-
arch Piet Steenackers heeft Dr. ir. voor zijn
naam staan. Maar hoe geleerd ook, meestal zijn

het toch eenvoudige dingen die het
meest intrigeren: “Kijk eens naar

het water dat uit

ONDERDELEN 
Bosal toont recente uitlaatontwikkelingen

een keukenkraan stroomt. De waterstraal komt
op de bodem van de gootsteen en is daar
gedwongen een hoek van 90° te maken. En toch
stroomt het laminair over de gootsteen weg.
Vergelijk dat met een uitlaat waar iedere rich-
tingverandering van het uitlaatgas leidt tot tur-
bulentie en dus tot verhoogde tegendruk.”
Die waarneming was jaren geleden aanleiding
voor Steenackers en zijn collega’s om de belang-
rijkste bron van tegendruk in een uitlaat, de
katalysator, eens kritisch onder de loep te
nemen. Ze ontwikkelden een katalysator waar-
in het uitlaatgas stroomde volgens het ‘keuken-
kraanmodel’, de radiaalstroom- of RF (Radial
Flow)-katalysator. In een ‘gewone’ axiaalstroom-
katalysator (AF) stroomt het gas via een inlaat-
conus door de smalle kanaaltjes van het kataly-
satorsubstraat. Daarna verlaat het via een uit-
laatconus de kat en gaat het volgende stuk pijp
in. In de beide conussen stroomt het gas tur-

bulent, zodat die twee diameterverande-
ringen verantwoordelijk zijn voor een

belangrijk deel van de tegendruk
van de AF-katalysator.

Pannenkoekkatalysator
Het eerste RF-katalysatorconcept

dat Bosal twaalf jaar geleden
patenteerde zag er uit

als een pannen-
koek, een grote
schijf die rechtop

in de uitlaatpijp
stond. Het uitlaatgas

stroomde in het midden

de schijf binnen, maakte de 90°-bocht en
stroomde radiaal door het substraat. Deze ‘pan-
nenkoekkatalysator’ werkte uitstekend en lever-
de een minimale tegendruk. Toch waren de
Bosal-ingenieurs niet tevreden. Ze konden zich
namelijk niet voorstellen dat een autoconstruc-
teur de ruimte zou vinden voor zo’n rechtop-
staande schijf onder de auto.
Om dat probleem op te lossen maakten ze een
uitsnede van de pannenkoek. Om die dan weer
voldoende capaciteit te geven was meer lengte
nodig. Echter bij een grotere lengte zou de
eindplaat (de gootsteenbodem) niet meer voor
een tegendrukloze 90°-bocht kunnen zorgen.
De oplossing werd gevonden door de katalysa-
torelementen aan beide zijden onder een kleine
hoek ten opzichte van elkaar te zetten.
Steenackers: “Daarmee creëer je een kaasschaaf-
effect. Ieder plakje van de gasstroom gaat zon-
der snelheidsverandering en dus zonder tegen-
druk door zijn eigen katalysatorkanaaltjes.”
Keramiek was te bros voor deze toepassing en
dus week Bosal uit naar roestvaststaal als sub-
straat. Groot voordeel in de productie is dat dat
materiaal van rollen komt, zodat de washcoat,
de bekledingslaag uit aluminiumoxide die de
eigenlijke katalysatoren (platina, palladium en
rhodium) bevat, in een continuproces kan wor-
den aangebracht. Dat is niet alleen eenvoudiger
maar geeft ook een betere verdeling van de
washcoat, zodat ook weer minder edelmetaal
nodig is.

Goedkoper en duurzamer
Het gecoate plaatmateriaal wordt samenge-
bouwd in blokjes. Afhankelijk van de benodig-
de capaciteit krijgt een katalysator meer of
minder van die blokjes. En ook dat ‘Lego-
systeem’ biedt een productievoordeel: “Zo hoef-
den we niet te investeren in aparte gereed-
schappen per katalysator en kunnen we ons
geld steken in 24-uurs beschikbaarheid”, glim-
lacht Steenackers.
Hoewel de RF-katalysator in eerste instantie
ontwikkeld werd om de katalysatortegendruk
te verminderen ontstond zo door de bouwwijze
een relevant kostenvoordeel. “Daarbovenop
scoort de RF-katalysator op duurzaamheid”,
legt Steenackers uit: “De achilleshiel van de
keramische katalysator is de mat tussen het

Uitlaat wordt schoner, lichter en duurzamer

Helse innovaties
De 14e-eeuwse dichter Dante beschreef de hel als een

ondergrondse trechter met gloeiende graven, continue

wervelstormen, rivieren van bloed en een meer waar je

voor eeuwig in vastvroor. “Dante kende de uitlaat

niet”, zegt Piet Steenackers. Hij is verantwoordelijk

voor de infernobestendigheid van Bosal-uitlaten en

bespreekt drie ontwikkelingen die nu echt doorbreken.

Foto’s /Tekeningen: Bosal

Niet nieuw, maar breekt
nu echt door: de radiaal-
stroomkatalysator.
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het geïsoleerde spruitstuk met katalysator.
Steenackers: “De temperatuur van uitlaatspruit-
stukken loopt gemakkelijk op tot 900°C. Die
warmte geeft allereerst problemen in de motor-
ruimte. Om die reden zijn hitteschilden al
jaren gebruikelijk. Maar bovendien lijden de
mechanische eigenschappen van het spruitstuk
onder de extreme warmte. De vele trillingen lei-
den dan al gauw tot scheurtjes. Wat ligt er dus
meer voor de hand dan het hitteschild een dra-
gende functie te geven? Dat is in feite wat we
gedaan hebben met een geïsoleerd spruitstuk,
we maken één geheel van spruitstuk en hitte-
schild.”
Dat in dat geheel ook nog een plaatsje werd
gezocht voor de katalysator ligt ook voor de
hand: “De strengere emissiewetgeving dwingt
autofabrikanten om de katalysator sneller op

keramiekblok en de metalen romp. Het kera-
miek krimpt en het metaal zet uit. Die vezel-
mat moet het verschil opvangen en dat is niet
eenvoudig. Zit de mat te los, dan gaat het kera-
miek trillen en bewegen en brokkelt het af. Zit
hij te strak dan is de druk op het keramiek te

hoog en barst het. In beide gevallen komt de
inhoud van de katalysator vroeg of laat door de
uitlaat naar buiten. De RF-kat kent dat pro-
bleem niet. De katalytische elementen zitten
alleen vast aan de inlaatkant van de katalysator
en kunnen voor het overige vrij uitzetten. De
RF-kats die we nu op de aftermarket verkopen,
vervangen in bijna alle gevallen OE-katalysato-
ren waarbij het verkeerd gaat met de mat.
Inmiddels werken al onze kats volgens het radi-
al flow principe en zijn we met een aantal auto-
constructeurs aan het testen voor OE-toepassin-
gen. En”, zegt hij er trots achteraan: “die ding-
en zijn gewoon goed, de retour rate is 0,0%!” 

Dragend hitteschild
Een tweede ontwikkeling die ook voor Bosal nu
echt doorzet is een pure OE-aangelegenheid,

Het idee achter de radiaalstroomka-
talysator: De waterstraal uit de keu-
kenkraan maakt op de gootsteenbo-
dem een hoek van 90° en stroomt
laminair verder. Waarom kan dat niet
in een katalysator?

De ‘pannenkoekkataly-
sator’ bewees de
waarde van het radi-
aalstroomidee. Maar
hoe raak je zo’n pan-
nenkoek onder de
autobodem kwijt?

Rechts, praktische uitvoering van de RF-kat:
De katalysatorelementen aan beide zijden staan
iets verdraaid. Dankzij het ‘kaasschaafeffect’ gaat
ieder plakje van de gasstroom zonder snelheids-
verandering en dus zonder tegendruk door zijn
eigen katalysatorkanaaltjes. Daarin ontstaan
microturbulenties die weinig tegendruk veroorza-
ken maar wel de katalyse bevorderen.
Links, de aloude axiaalstroomkatalysator met tur-
bulentie in de conussen, die voor veel tegendruk
zorgt, en een laminaire stroming door het sub-
straat.

Oplossing: Neem een
segment uit de pannen-
koek. De RF-kat ging
van 3D naar 2D.
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temperatuur te brengen. En in het uitlaat-
spruitstuk gaat dat nu eenmaal sneller dan ver-
derop in de uitlaat. Tot voor kort was plaatsing
in het uitlaatspruitstuk niet mogelijk, omdat
de washcoats de temperaturen daar niet aan-
konden. De laatste jaren hebben we echter heel
veel kunnen verbeteren aan de washcoats. Ze
zijn duurzamer geworden en inmiddels bestand
tegen temperaturen tot zelfs 1100°C.”

Motorbewegingen
Dan de derde ontwikkeling. Door alle eisen aan
veiligheid en comfort worden auto’s steeds
zwaarder. Een uitlatenfabrikant die claimt het
gewicht van zijn product met 40 à 50% te kun-
nen verminderen wordt dan ook met open
armen ontvangen op de researchcentra van de
grote autofabrikanten. Bosal kan het en heeft
zijn lichtgewicht uitlaatsysteem nu bij drie
fabrikanten gehomologeerd gekregen. Bij twee
fabrikanten zit de lichtgewichtuitlaat
inmiddels in het ontwikkeltraject voor een
nieuw model.
Steenackers legt uit hoe Bosal ‘m dat fikst:
“Neem een in de lengte geplaatste motor. De
uitlaat is vast met de motor verbonden. Iedere
beweging van de motor wordt dus doorgegeven
aan de uitlaat. Motortrillingen zorgen voor ver-
ticale bewegingen van de uitlaat en roterende
bewegingen van de motor, als gevolg van varia-
ties in het geleverde motorkoppel, dwingen de
uitlaat mee te roteren. Dat betekent dat de uit-
laat flexibel opgehangen moet worden onder
de autobodem. Bij een dwarsgeplaatste motor is
dat alleen nog niet voldoende. Immers de rote-
rende bewegingen van de motor om zijn lengte-
as zijn voor de uitlaat niet te volgen, zodat een
flexibel uitlaatdeel nodig is.”

50% lichter
Het geheim van de lichtgewichtuitlaat blijkt in
een verbeterde ontkoppeling van motor- en uit-
laatbewegingen te zitten. Steenackers: “We
gebruiken flexibele koppelingen uit harmonica-
buis, een soort balgen met hoge golfjes uit dun
materiaal. Aan de buitenkant worden ze
beschermd door geweven staaldraad.” De uit-
laat hoeft dan niet meer met de motor mee te
bewegen en kan dus vaster onder de autobo-
dem worden bevestigd. Niet helemaal vast want
hij moet wel uit kunnen zetten. Steenackers:

Het substraat bestaat
uit afwisselend vlakke
en gegolfde plaatjes.
Door een deel van de
verminderde tegendruk
op te offeren kon het
aantal kanaaltjes groei-
en tot 1200 per vier-
kante inch. Voor axiaal-
stroomkatalysatoren is
600 nu courant en
wordt 900 als maxi-
mum gehaald. Lego-systeem: de benodigde katalysatorcapaciteit bepaalt het aantal blokjes.

...tot een complete katalysator. Let
op de ruime behuizing. Een radiaal-
stroomkatalysator met dezelfde
capaciteit vraagt minder ruimte.
Daardoor kan gewerkt worden met
een standaard huis.

ONDERDELEN 
Bosal toont recente uitlaatontwikkelingen 

Het substraat wordt ‘ver-
pakt’ in een standaardhuis.

De twee elementen 
van vier blokjes samen-
gebouwd...

Constructie van de RF-kat
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komt zegt een autofabrikant:
‘Hier heb je een bestaand model,

zet het er maar onder’. Het probleem
is dat dit systeem veel ophangpunten vraagt en
dat het aantal ophangpunten in de afgelopen
jaren juist veelal is afgebouwd. Een bestaand
model in één keer de acht tot twaalf ophang-
punten geven die we nodig hebben, vraagt te
veel van de giga-administratie die een autofa-
briek eigenlijk is.”
Dan het materiaal. Voor de lichtgewicht uitlaat
heeft Bosal tal van constructiematerialen over-
wogen: “Een kunststof uitlaat? Die smelt boven
de 200°C. Titanium? Dat kost tienmaal zoveel
als roestvaststaal, is wel tweemaal zo licht maar
kan geen temperaturen boven de 600°C verdra-
gen. Aluminium? Is ook niet voldoende hittebe-
stendig. Keramiek dan misschien? Heeft geen
mechanische weerstand.” Daarom koos Bosal
voor de lichtgewicht uitlaten voor roestvaststaal
met een wanddikte van 0.7 mm. Weinig meer
exotisch dan het ferritisch chroomstaal dat het
dominante materiaal is in de rest van het Bosal-

programma. Steenackers: “Staal is goedkoop, je
kunt het eenvoudig buigen en lassen en het
kan de helse omstandigheden in een uitlaat
weerstaan; de giftige gassen, de extreme tempe-
raturen, de wateroverlast door condens, het
geluidsniveau van 180 dB en ook nog eens de
forse mechanische belasting.”
In vergelijking daarmee ging het er in Dante’s
middeleeuwse hel heel gemoedelijk aan toe.
Dante’s visie werd overigens in zijn eigen tijd
ook al niet door iedereen gewaardeerd. Hij
stierf in ballingschap in 1321. Te vroeg om nog
kennis te maken met de minihel onder iedere
auto... de uitlaat. ●

Erwin den Hoed

“We gebruiken daarvoor pivoterende ophan-
grubbers. Die staan bewegingen voor- of achter-
waarts toe om het uitzetten op te vangen. Het
resultaat is dat de uitlaatpijp niet meer het
gewicht van dempers en katalysator hoeft te
dragen. En dus kunnen we die pijp veel dun-
wandiger uitvoeren. De uitlaat kan daarmee tot
50% lichter worden.”
Toch wonderlijk dat de lichtgewichtuitlaat het
nog niet verder heeft gebracht dan twee ont-
wikkelingstrajecten terwijl hij iets biedt waar
alle autofabrikanten wanhopig naar op zoek
zijn: minder kilo’s! Steenackers heeft een een-
voudige verklaring: “Als je met iets nieuws

bedrijf zich concen-
treren op de verkoop
en distributie van uit-
laten. Vanaf 1952
produceert Bosal ook
zelf uitlaten. Daartoe
bouwde het een fa-
briek in Zuid-Afrika,
die de naam Plant 1
meekreeg. Vanaf dat
moment kregen alle
nieuwe vestigingen
een nummer. Zo heet
het in de jaren ’80
gebouwde research-
centrum in Lummen,
Plant 48. Opvallend is
dat de kantoorruim-
tes in alle Bosal-vesti-

gingen op dezelfde
manier zijn ingericht;
dezelfde tegeltjes op
wanden en vloeren,
dezelfde zonnescher-
men en hetzelfde
meubilair. Het tekent
de sobere efficiency
die kenmerkend is
voor de drie genera-
ties Karel Bos die het
bedrijf de afgelopen
81 jaar hebben ge-
leid. 

Bosal wereldwijd De kantoorinrichting
mag dan niet indruk-
wekkend zijn, het
succes is dat wel.
Bosal is niet alleen
een belangrijke spe-
ler op de atermarket
maar levert ook eer-
stemontage-uitlaten
aan Opel, Renault,
PSA, Ford en ande-
ren. Behalve uitlaten
produceert Bosal
tegenwoordig ook
trekhaken, kriks, dak-
dragers en industrië-
le buizen. ●

Bosal beproeft dit geï-
soleerde spruitstuk met
katalysator voor een
OE-toepassing. Voor
welke autofabrikant?
Dat is nog geheim. Aan
de vorm te zien gaat
het in ieder geval om
een V6.

Twee verbeterde flexibele uitlaat-
koppelingen, omwikkeld met gewe-
ven staaldraad, geven motortrillin-
gen en –bewegingen slechts heel
beperkt door aan het uitlaatsysteem. Dat maakt
een steviger bevestiging mogelijk. Daardoor hoeft
de uitlaatbuis de katalysator en dempers niet
meer te dragen en kan die dus dunwandiger wor-
den. Bosal gebruikt 0.7 mm RVS. Nog dunner geeft
butsen bij steenslag en transport.

Het voorste bevestigingspunt hoeft geen thermi-
sche uitzetting op te vangen en laat dus geen
horizontale bewegingen toe.

Bosal is een multina-
tional. Het bedrijf
telt 6000 werknemers
in fabrieken en distri-
butiecentra over de
hele wereld. De om-
zet bedraagt 800 mil-
joen euro. Toch is het
allemaal heel klein
begonnen. De groot-
vader van de huidige
CEO richtte in 1923
in Alkmaar de Firma
Karel Bos op. Het
bedrijf deed in auto-
materialen. Later
ontstond de naam
Bosal door Bos en
Alkmaar samen te
voegen, en ging het

Pivoterende rubbers geven genoeg vrijheid voor
thermische uitzetting en voor het opvangen van
de kleine verticale trillingen die er in slagen de
flexibele harmonicakoppelingen te passeren.
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