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WERKPLAATS
Bosal Katalysator Training bij Innovam

Roozen begint bij de basis: “Een ottomotor ver-
brandt benzine. Dat zijn koolwaterstofketens,
voorgesteld als CxHy. Verbranden betekent laten
reageren met zuurstof (O2). Daarbij ontstaan
CO2 (kooldioxide), dat dankzij het broeikasef-
fect de laatste jaren in een wat kwade reuk is
komen te staan, maar in principe niet giftig is,
en water (H2O), de bron van alle leven.”
Tot zover niets aan de hand, zou je zeggen.
Maar helaas: “De verbranding in de benzinemo-
tor is nooit perfect. Door zuurstoftekort verlaat
een klein deel van de brandstof onverbrand de
motor als kankerverwekkende HC-moleculen.
Door dezelfde oorzaak verbranden niet alle
koolstofatomen volledig, zodat het uiterst gifti-
ge koolmonoxide (CO) wordt gevormd.

Bovendien reageert zuurstof bij hoge tempera-
tuur en gebrek aan brandstof met een ander
component uit de lucht, stikstof. De stikstofoxi-
den (NOx) die daarbij ontstaan dragen bij aan
smogvorming.”

Terug naar de idylle
Oké, behalve kooldioxide en water stoot een
benzinemotor ook de giftige stoffen HC, CO en
NOx uit. Vroeger vond niemand dat een pro-
bleem, maar vanaf het einde van de jaren ’60
van de vorige eeuw begon men daar, allereerst
in Californië en pas veel later ook bij ons,
anders over te denken. Zo ontstond stapje voor
stapje de geregelde driewegkatalysator. Die
reduceert NOx tot het onschadelijke stikstof

Bosal helpt bij diagnose aan katalysator en lambdasensor

Bij tal van motorstoringen verraadt de λλ-sonde dat er

iets aan de hand is. Helaas krijgt bij slecht nieuws de

boodschapper vaak de schuld. Zo ook hier, zijn opmerk-

zaamheid komt hem veelal op onnodige vervanging te

staan. Innovam-trainer Dirk Roozen legt tijdens de

Bosal-training Katalysatortechniek uit hoe het slimmer

kan, in theorie én praktijk.

Sleutelen aan de 
emissiekennis

(N2), en gebruikt de zuurstof die daarbij vrij-
komt om CO en HC te oxideren tot kooldioxide
en water. Briljant! Als de katalysator de omzet-
tingen volledig uitvoert zijn we terug bij de
idylle, een benzinemotor die alleen ‘water met
prik’ uitstoot. Jammer genoeg is volledige
omzetting al te optimistisch, maar de katalysa-
tor kan toch wel 90% van de drie giftige gassen
opruimen.
Tenminste..., als die gassen in de juiste hoeveel-
heden worden aangevoerd. Of dat lukt is af-
hankelijk van de mengselsamenstelling waarop
de motor draait. Werkt de motor met een rijk
mengsel, (zuurstoftekort) dan ontstaan er grote
hoeveelheden CO en HC en is er te weinig zuur-
stof om die te oxideren. Werkt de motor met
een arm mengsel, dan is er meer NOx dan de
kat kan reduceren.

Pendelen tussen arm en rijk
Kortom de mengselverhouding is essentieel.
Wil de driewegkat zijn werk goed kunnen
doen, dan moet de motor op iedere kilo benzi-
ne precies 14,7 kg lucht innemen. We spreken
dan van de stoichiometrische lucht-brandstof-
verhouding, ook wel λ = 1. En dat is waar de λ-
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HC en CO oxideren en
NOx reduceren, meer
hoeft een driewegkata-
lysator niet te doen.
Dankzij een katalyti-
sche laag met een
gigantisch oppervlak
lukt dat ook. Daarin
versnelt platina de oxi-
datie en rhodium de
reductie.
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Zo hoort dat, het signaal van de eerste λ-sonde
pendelt tussen hoog en laag, dat van de tweede is
vrijwel vlak.
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massa slecht. Het signaal haalt die 0,9 V niet
meer en dus denkt het motormanagement: ‘ver-
rijken dat mengsel’.”
Daarom kreeg dit type sensor al snel een aparte
massadraad. Omdat zo’n sensor pas een signaal
afgeeft als hij op temperatuur is, kwam daar
later een derde draad bij voor een verwarmings-
element, en een vierde om het element via een
relais te schakelen.
Een volgend type λ-sensor is de titaniumoxide
sensor. Roozen: “Dat is een passieve sensor,
waar een 5 V voeding op wordt gezet. Je vindt
ze bij Opel en bij BMW. Maar let op! Bij Opel
staat een laag signaal (0 V) voor een arm meng-
sel en een hoog (5 V) voor een rijk. Bij BMW is
het precies andersom.”
Volkswagen gebruikt weer een ander type pas-

sieve sensor, de zogenaamde
potentiaal gebonden λ-sonde.
Roozen: “Daarbij ligt de sensor
via een weerstand aan massa.
Dat ‘tilt de massa op’ naar 0,7
V. Normaal denk je als je dat
meet: ‘Hé, slechte massa’. Maar
hier hoort het zo.” Waarom
VW voor deze optie koos weet
ook Roozen niet precies: “Het
kan zijn dat de sensor zich nu
minder snel van de wijs laat
brengen door zwakke stoorsig-
nalen, maar laat één ding dui-
delijk zijn: ik was er niet bij
toen ze dit besloten op het VW-
ontwikkelingscentrum.”

De praktijk!
Genoeg theorie, we gaan naar
de praktijkruimte. Roozen

sonde in beeld komt. Dat apparaatje ziet er
nauwlettend op toe dat de motor zich aan het
voorgeschreven recept houdt. Hoe? Door het
zuurstofpercentage in de uitlaat (voor de kataly-
sator) te meten en te vergelijken met dat in
lucht. Meet de sonde (of gewoon sensor) 0%
zuurstof dan is het verschil met lucht (21%
zuurstof) groot en geeft hij een hoge spanning
af. Het motormanagement interpreteert dat als:
‘het mengsel is te rijk’, en laat de injectoren
minder inspuiten. Meet de λ-sensor een hoog
zuurstofpercentage dan geeft hij een lage span-
ning af en weet het motormanagement: ‘het
mengsel is te arm’, en corrigeert weer naar rijk.
Roozen: “En zo pendelt het signaal van de λ-
sensor continu heen en weer tussen hoog en
laag. Loopt de motor stationair dan duurt één

Innovam-trainer Dirk Roozen laat de cursisten van de Bosal-Katalysatortraining eerst blokken op de theorie.

zo’n cyclus wel drie seconden, neemt het toe-
rental toe, dan gaat het pendelen sneller en
gaat ie binnen een seconde van laag naar hoog
naar laag.” En zo gaat Roozen naadloos over
van de theorie naar de eerste praktische diagno-
setip: “Neemt de pendelfrequentie niet toe met
het toerental, dan is de λ-sensor vervuild.”

Actieve en passieve sensors
Een veel voorkomende λ-sonde is de zirconium-
oxide sensor. Dat is een actieve sensor, hij wekt
dus zijn eigen signaal op. Bij een rijk mengsel
(λ < 1) is dat een 0,9 V signaal, bij een arm
mengsel (λ > 1) 0,1 V. Roozen: “De eerste sensors
van dit type hadden maar één draad, de sig-
naaldraad. De massa ging via het uitlaatspruit-
stuk. Maar ja, wordt dat roestig, dan wordt de

Waarden op de viergastester

Zonder katalysator Met katalysator

CO (%vol) ..........................0,5-2 ..................................0,00-0,5 ..........

CO2 (%vol) ..........................13-14,5..............................14,5-16 ..........

HC (ppm)..............................50-400....................................0-30 ..........

O2 (%vol) ............................0,2-1,5................................0,00-0,5 ..........

λ ......................................0,90-1,05..............................0,97-1,03 ........

Prachtig diagnose-instrument, zo’n viergastester,
maar dan moet je natuurlijk wel weten wat nor-
male waarden zijn. Trainer Roozen geeft een paar
opmerkingen bij de cijfers: “Meet je 16 % CO2 dan
weet je eigenlijk al dat alles goed gaat. In de
praktijk tref je door de NOx-reductie ook hogere
waarden aan dan 0,5 % O2, en de λ-waarde van
vooral Franse Auto’s kan over een groter bereik
fluctueren dan 0,97 – 1,03.”

Om compleet te zijn vergeet Roozen de breedband λ-sonde niet:
“De λ-sondes die we besproken hebben geven slechts aan of het
mengsel armer of rijker is dan λ = 1. Een breedbandsensor geeft
aan hóe rijk het mengsel is. Dat stelt motorconstructeurs in staat
om armmengselmotoren nauwkeurig te regelen.”

mA

3,0

2,0

1,0

0

1,0

2,0
0,7  1,0  1,3  1,6  1,9  2,2  

Mengselverhouding (λ-getal)

Pom
pstroom

 (l)

Breedband-
lambdasonde

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



heeft daar een nieuw type Fiat Panda, een vier-
gasmeter en een scoop staan.
De motor loopt stationair en we bekijken het
scoopbeeld van de λ-sonde. Dat geeft een mooie
golfbeweging weer tussen 0,1 en 0,9 V. Aha, een
zirconiumoxide λ-sonde. De golflengte is een
seconde of drie. Roozen geeft gas en houdt het
toerental constant op 3.500 t/min. Het scoop-
beeld vult zich met wel drie keer kortere gol-
ven. “De pendelfrequentie neemt toe met het
toerental”, brengt Roozen in herinnering.

λ-Signaal aan massa
Dan wordt het tijd voor een storing, Roozen
legt de signaaldraad van de λ-sonde aan massa:
“Let op, doe dit niet bij de potentiaalgebonden
Volkswagen-λ-sondes”, waarschuwt hij.
Ondertussen denkt het Fiat-motormanagement
dat het mengsel arm is, en gaat verrijken. Dat
zien we terug op de viergasmeter, de HC- en CO-
waarden schieten omhoog. “Is er nu kans op
katalysatorschade”, wil Roozen weten? “Nee
want er is geen zuurstof”, merkt een slimme
trainingsdeelnemer op. Helemaal goed!

Geen vonk
Met een nieuwe storing gaat Roozen toch zijn
best doen om het de kat lastig te maken. Deze
keer trekt hij een bougiekabel los. Het λ-signaal
gaat naar ‘laag’ en de viergastester neemt in de
uitlaat veel HC en veel O2 waar. “Dat mengsel
kan voor een totale meltdown van de katalysa-
tor zorgen. Geen ontsteking of geen compressie
zijn levensgevaarlijk voor de katalysator”, legt
Roozen uit, terwijl hij de bougiekabel snel weer
aansluit.

EOBD
“Laten we de werking van de katalysator toch
maar even controleren”, vindt Roozen. Het
EOBD-systeem van de Fiat doet dat continu met

geert precies hetzelfde als bij de losse bougieka-
bel. Hij gaat naar ‘laag’. Gelukkig is de vier-
gastester er nog. Die ziet ineens heel veel zuur-
stof in de uitlaat bij een heel normaal HC-
niveau. “Zie je wat een prachtig diagnose-appa-
raat zo’n viergastester is”, roept Roozen enthou-
siast uit. “Je kunt hem voor veel meer gebrui-
ken dan alleen voor de APK. Veel HC en O2 bete-
kent een slechte ontsteking, veel O2 betekent
een arm mengsel en veel HC en CO een rijk
mengsel. Als je daar de scoopbeelden van de λ-
sonde naastzet, dan ben je vrijwel elke verbran-
dingsstoring meteen op het spoor.” ●

Erwin den Hoed

WERKPLAATS 
Bosal Katalysator Training bij Innovam

Bosal traint de autotechnicus
Behalve de Katalysator Training
organiseert Bosal ook een prakti-
sche Trekhaakkabelset Training
voor autotechnici. De kosten
bedragen € 37,50 (excl. BTW) per
deelnemer en voor meer informa-
tie belt u de heer Mook van Bosal
Nederland: ☎ (0347) 36 27 25.
Wat het ingangsniveau betreft,
de trainingen beginnen bij de ba-
sis. Zo kon zelfs uw redacteur een
getuigschrift in de wacht slepen.●

Het Autotechnisch Archief op AMT.nl
staat bol van de artikelen over katalysato-
ren en lambdasondes. Een kleine greep:
“Lambdasensoren, werking, controle en
vervanging (2003-01)”, “Optimale meng-
selregeling met breedbandsensor (2003-
12)” en “Wegwijs in vervangingskatalysa-
toren (2005-03).” Doe er uw voordeel
mee!
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een tweede λ-sonde, die achter de kat geplaatst
is. Roozen toont nu ook het signaal van die
tweede sensor op de scoop. Terwijl de eerste
weer keurig pendelt tussen 0,1 en 0,9 V geeft de
tweede een vrijwel vlakke lijn op ongeveer 
0,7 V. “Prima”, vindt Roozen. “Vrijwel vlak, de
kat zet dus veel van de drie giftige stoffen om.
Deed hij dat niet dan zou de tweede sensor
gewoon meependelen met de eerste, en zou het
MIL-lampje op het dashboard branden.”

Geen brandstof
Volgende storing: Roozen schakelt een injector
uit. De λ-sonde merkt dat meteen, maar rea-

En dan de praktijk: “Wat gebeurt er als je de signaaldraad aan de plus legt?”, vraagt trainer Roozen.
“Dan is het einde λ-sensor! Twaalf volt op de signaaldraad is teveel.” Daarom speelt Roozen zelf voor
weerstand door accupool en signaaldraad vast te houden. Dat geeft een hoog signaal en dus gaat het
motormanagement verarmen. De viergastester verraadt dat door een hoog O2-percentage. Wordt het
mengsel heel arm dan gaat ook het CO-percentage omhoog.
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